Nyhetsbrev från Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft 20171129
Nyhetsbrevet skickas till alla läns- och lokalföreningar inom Hjärnkraft och tar upp aktuella händelser
och informerar om förbundets arbete.

Hjärnkraft har anställt ny förbundssekreterare
Cecilia Boestad är legitimerad fysioterapeut, specialiserad
inom neurologi, MSc och kommer närmast från Enriched
Life, där hon varit medicinskt ansvarig för rehabiliteringsresor.
Hon har bred erfarenhet inom hjärnskaderehabilitering bl.a.
som enhetschef vid rehabiliteringsmedicinska kliniken,
Danderyds sjukhus.
- Det ska bli spännande att få möjlighet att nu bidra i
Hjärnkrafts arbete framåt och jag hoppas att mina
erfarenheter ska komma verksamheten till godo, säger
Cecilia Boestad.
Cecilia har också erfarenhet av föreningsarbete och
volontärarbete, bl.a inom UNHCR i Malaysia.
Hon börjar formellt på Hjärnkraft den 8 januari 2018 och var
med på ordförandekonferensen i november. I nästa
nummer av tidningen Hjärnkraft presenteras Cecilia lite
närmare.

Manifestation för LSS på söndag

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft deltar även i år på
manifestationen Assistans är frihet, Rädda LSS den 3
december. Manifestationen hålls på flera orter i landet. RBU
arrangerar och hela den samlade funktionsrättsrörelsen
medverkar.
Representanter från förbundet kommer att delta i
Stockholm på Norra Bantorget klockan 13.00 - 15.00. En av
talarna (ca kl 14.50) är Christina Amundberg, Hjärnkrafts
tidigare v ordf. Hon kommer att ta upp att

neddragningarna drabbar dem med de största behoven.
De omfattas inte att regeringens undantag. Hon beskriver
konsekvenser av domar och vilket stöd som finns i
forskningen för behovet av insatser.
Dessutom kommer Hjärnkraft att vara representerat på
många andra platser runt om i landet!
På www.rbu.se finns information om de övriga orterna i
landet.

Ordförandekonferens i Nynäshamn
Årets konferens var en ren arbetskonferens, där
representanter från läns- och lokalföreningarna tillsammans
med förbundsstyrelsen, valberedningen och kansliet
diskuterade frågor som har betydelse för Hjärnkrafts framtid.
Några av de viktigaste utmaningarna vi har är att rekrytera
nya medlemmar. Dessutom sviktar många föreningar och
riskerar att läggas ner. Två av de viktigaste frågorna vi
diskuterade var medlemmarnas förväntningar och behov
samt föreningarnas behov av stöd. Både från riksförbundet
och från närliggande föreningar.
Läs mer i nästa nummer av Hjärnkraft.

Nytt konferensblock finns att beställa
Nu finns konferensblock med Hjärnkrafts logga och
kontaktuppgifter som kan beställas till utbildningar eller
seminarier.
Blocket är i A5-format, linjerat och innehåller 10 sidor.
Konferensblocken säljs till självkostnadspris 5 kr/styck plus
fraktkostnad.
Beställ här.

Dags för motioner och nomineringar
2018 är det förbundsstämma. Börja gärna fundera på
motioner (senast den 15/4) och nomineringar (senast den
31/3) redan nu!
Mejla förslag till valberedningen@hjarnkraft.se eller
info@hjarnkraft.se

Inför jubileumsåret 2018
Nästa år firar Hjärnkraft 30 år som organisation. Vi kommer
att uppmärksamma det bl a genom en guldvinjett i samtliga
nummer av tidningen. Dessutom har vi fastställt fyra teman
under året:
 Rörelse och idrott
 Ny hjärnskada
 Jubileumsnr med ryck-lossbilaga om Hjärnkrafts
milstolpar
 Modellprojektet

Vi hoppas också kunna publicera egna berättelser av
personer med egen skadeerfarenhet i varje nummer. Skicka
gärna in berättelser till: info@hjarnkraft.se

Tipsa oss om aktiviteter till kalendariet
Vi vill påminna om att skicka in tips på era aktiviteter antingen
via hemsidan eller direkt till: kerstin.orsen@hjarnkraft.se så lägger
vi upp tipset så snart som möjligt.

Julstängt på kansliet
Förbundskansliet kommer att vara julstängt från den 22
december och öppnar åter måndagen den 8 januari.
Vi önskar er alla
en riktigt härlig, god Jul och ett fantastiskt nytt år!
Varma hälsningar från oss på kansliet
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