Nyhetsbrev från Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft 20180117
Nyhetsbrevet skickas till alla läns- och lokalföreningar inom Hjärnkraft och tar upp aktuella händelser
och informerar om förbundets arbete.

Hjärnkraft 30 år 1988 - 2018
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft bildades 1988. I år, 2018,
är det därför dags att fira 30-årsjubileum. Det hoppas vi
kommer att märkas på olika sätt runt om i landet.
I varje nummer av tidningen kommer vi att ha en
guldfärgad 30-årsvinjett. Den kan också komma att
användas i andra sammanhang under året. Självklart är
ni välkomna att använda vinjetten, t ex vid inbjudningar
etc. Den bifogas som fil.
Den 5 januari kom vår första annons med vinjetten ut i
Sverigemagasinet nr 1-2018.

Medlemsrekrytering med QR-kod
En av förbundets viktigaste utmaningar är att rekrytera
nya medlemmar. Därför vill vi göra det så enkelt som
möjligt att bli medlem. Ett led i detta är att vi tagit fram
en QR-kod för att komma direkt till Bli medlemssidan på
hemsidan. Med hjälp av en mobilapp, t ex QR-reader,
scannar man in koden och länkas då direkt till Bli
medlemssidan på förbundets hemsida. Koden går att
lägga in i word och andra program mm.

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

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

Nya telefontider på kansliet
Förbundskansliets växel, 08-447 45 30, kommer att vara
öppen mellan klockan 10 och 13:00.

Hjärnkrafts nya förbundssekreterare
Cecilia Boestad är Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts nya
förbundssekreterare och kanslichef. Hennes
kontaktuppgifter är tel. 08-447 45 33 eller mobil 0769 - 48
77 25, e-post cecilia.boestad@hjarnkraft.se.

Funktionsrätt Sveriges extrakongress
Den 19 januari håller Funktionsrätt Sverige extrakongress
med anledning av anklagelserna som riktats mot
organisationens styrelseordförande Lars Ohly i samband
med #metoo. Hjärnkrafts ordförande är en av de
styrelseledamöter som har valt att hoppa av styrelsen i
Funktionsrätt Sverige. I Svenska Dagbladet beskriver de
varför.
Läs debattartikeln på https://www.svd.se/lars-ohlys-stridfor-sin-person-har-orsakat-kris
Lars Ohly har svarat med en replik i samma tidning. Läs
repliken: https://www.svd.se/lars-ohly-svarar-jag-aringen-forovare

Vi önskar er alla
en riktigt god fortsättning på 2018!
Vänliga hälsningar från oss på kansliet
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