Medlemsbrev nr. 1, augusti 2017

HSO Göteborg bjuder in till studiecirkel om
sociala medier och föreläsning om e-journaler
Vi hoppas att ni har haft en trevlig sommar och är redo för höstens föreningsarbete! På HSO
Göteborgs kansli har verksamheten nu kommit igång efter sommaren. Vi inleder hösten med
att hälsa alla medlemsföreningar välkomna till en

föreläsning om 1177 Vårdguidens

e-tjänster och en studiecirkel om sociala medier.
Sprid gärna detta medlemsbrev och de länkade inbjudningarna till medlemmarna i er förening!

Medlemsaktiviteter - anmäl dig nu!
Föreläsning om 1177 Vårdguidens e-tjänster, 19 september kl. 17.0018.00
På 1177 Vårdguidens hemsida kan man logga in och använda personliga e-tjänster för sin kontakt
med vården, för att till exempel boka tid eller förnya recept. Sedan ett år tillbaka kan man också
ta del av sin e-journal. På föreläsningen får du information om hur Vårdguidens e-tjänster fungerar
i praktiken. Föreläsare är företrädare för Vårdguiden och Västra Götalandsregionens projekt
"Journal via nätet". Klicka här för fullständig inbjudan med mer information.
Anmälan (med namn, kontaktuppgifter, vilken förening du är medlem i och eventuella särskilda
behov) skickas till info@gbg.hso.se senast den 13 september.

Föreläsningen hålls i anslutning till representantskapsmötet. Separat kallelse till mötet skickas ut
inom kort.

Lär dig använda sociala medier i föreningsarbetet! Studiecirkel med start
den 16 oktober kl. 17.00-19.30
Lär dig använda sociala medier som Facebook, Twitter, LinkedIn och YouTube i föreningsarbetet!
Under fyra studiecirkelträffar går vi igenom bland annat marknadsföring, påverkansarbete, policy
och säkerhet. Inga förkunskaper krävs! Studiecirkeln är kostnadsfri men har begränsat antal
platser. Klicka här för fullständig inbjudan med mer information.
Anmälan (med namn, kontaktuppgifter, vilken förening du är medlem i, särskilda
kostbehov och andra behov) skickas till info@gbg.hso.se senast den 6 oktober.

Aktuellt i HSO Göteborg
Brukarstödcentrum har haft fler ärenden under sommaren jämfört med tidigare år. Behovet av
stöd är stort!
Snart är det dags för höstens första styrelsemöte. Där kommer bland annat 2018 års
verksamhetsplan och en policy för tillgängliga möten och arrangemang att behandlas.
Projektet "Funktionsrätt i en jämlik stad" följer Göteborgs Stads arbete med Jämlikt Göteborg ur ett
funktionsrättsperspektiv. Under hösten kommer projektet att forma fokusgrupper för att samla in
erfarenheter och åsikter.
Den 1 januari 2018 byter HSO Göteborg namn till Funktionsrätt Göteborg! Flera andra HSOorganisationer runt om i Sverige har bytt eller ska byta namn till Funktionsrätt. Läs om begreppet
funktionsrätt på Funktionsrätt Sveriges hemsida.
Kommande möten:



24 augusti, Styrelsemöte



19 september, Representantskapsmöte - kallelse kommer snart!



16 oktober, Ledamotsträff - inbjudan kommer snart!



22 november, Representantskapsmöte

Brukarstödcentrum
HSO Göteborgs Brukarstödcentrum erbjuder kostnadsfri rådgivning i
funktionshinderfrågor för dig som bor i Göteborgs kommun.
Du kommer i kontakt med Brukarstödcentrum via telefon 031-24 03 18
eller mail brukarstod@gbg.hso.se. Läs mer om Brukarstödcentrum.

Tips om arrangemang
Har din medlemsförening ett arrangemang ni tipsa om? Hör av er till info@gbg.hso.se så hjälper vi
till att sprida informationen i medlemsbrevet och på vår hemsida! Missa heller inte att följa HSO
Göteborg på Facebook för att få tips om vad som är på gång.

IFS Göteborg: Möte med föreläsning den 7 september och uppstart av
syskoncirkel
Den 7 september berättar Oskar Brandt, informatör på Psykiatri Psykos Sahlgrenska, om sin
sjukdom och utveckling. Klicka här för fullständig inbjudan. I höst startar också en syskoncirkel som
riktar sig till alla syskon (från 18 år), som har varit i kontakt med någon närståendes psykiska
sjukdom. Klicka här för mer information.

Teater Kattma: "Husets vid vägens början", premiär den 30 september
Teater Kattma vill att det ska vara lika självklart med rullstolsburna skådespelare som gående.
Föreställningen "Huset vid vägens början" utspelar sig i ett hyreshus någonstans i Göteborg, och
frågorna är fler än svaren: Är det möjligt med ett samhälle som verkligen är till för alla? Går det att
ha ett hus som är för alla som bor där? Mer information hittar du på www.teaterkattma.se.

HSO Göteborg arbetar för att ge personer med

Kontakta oss!

funktionsnedsättning full delaktighet och
jämlikhet på alla områden i samhället.
Detta medlemsbrev riktar sig till HSO Göteborgs
47 medlemsföreningar och andra som är
intresserade av vår verksamhet.

HSO Göteborg
Slottsskogsgatan 12
414 53 Göteborg
031-24 03 23

Har brevet kommit till fel adress? Du kan ändra
prenumerationsadress själv, eller höra av dig till

Brukarstödcentrum: 031-24 03 18

info@gbg.se så ändrar vi i utskickslistan!
info@gbg.hso.se
Du kan också själv avanmäla dig från
medlemsbrevet.

www.gbghso.se

