Nyhetsbrev från Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft 20180423
Nyhetsbrevet skickas till alla läns- och lokalföreningar inom Hjärnkraft och tar upp aktuella händelser
och informerar om förbundets arbete.

Hjärnkrafts valfrågor skickade

Idag skickade Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft sina valfrågor inför valet 2018 till partiernas
funktionshinderpolitiska talespersoner, eller motsvarande. Frågorna handlar om
hjärnskaderehabilitering och LSS, samt stöd i vardagen. Vi hoppas kunna redovisa svaren i
nästa nummer av tidningen.
För er information och för ert lokala påverkansarbete skickas här en bilaga med frågorna.
Använd gärna frågorna i ert påverkansarbete. Kontakta de lokala politikerna och ställ frågor
inför valet. Kanske svaren kan diskuteras på ett medlemsmöte? Ring gärna Cecilia Boestad
på tel: 08-447 45 33 om du har några frågor.

Anhörigtelefonen 08-447 45 38

Är öppen måndagar kl 10-12 och onsdagar kl 12-14. Sprid gärna numret: 08 – 447 45 38 eller
skriv ut bilagan och sätt upp på anslagstavlor. Ju fler som ser desto bättre.

Dags att skicka in handlingar till förbundet

Några har redan inkommit men för alla andra kommer här en påminnelse om att skicka in
handlingar till Wellamo Ericson på förbundskansliet.
De uppgifter som ska skickas in är:


Verksamhetsberättelse, med revisionsberättelse



Årsmötesprotokoll



Verksamhetsplan



Kontaktuppgifter till ”Vem är vem”.

Utbildningsdag i Umeå

Nästa utbildningsdag som förbundet arrangerar blir den 23 maj i Umeå. Programmet finns i
kalendariet, länk till kalendariet: http://xn--hjrnkraft-w2a.se/sv/vart_arbete/kalender
Varmt välkommen!

Sista chansen till läger i Skåne

Det finns fortfarande några platser kvar till ridlägret i Skåne för personer mellan 14 och 18 år
med egen hjärnskadeerfarenhet.
Läs mer på https://www.minstoradag.org/hjarnkraft/

Besök oss i Visby under Almedalsveckan

Hjärnkraft och Modellprojektet kommer att finnas på plats i Almedalen och hålla i ett
seminarium i Full Delaktighets tält måndagen den 2 juli kl 14:30-15:30. Dessutom kommer vi att
finnas i Funktionsrätt Sveriges tält.
Programmet är inte helt klart men mer information kommer att läggas ut på hemsidan så
snart det är möjligt.
Välkommen till Hjärnkraft under Almedalsveckan!
Varma vårhälsningar från oss på kansliet

Med vänlig hälsning

Kerstin Orsén
Redaktör/informatör
Tel. direkt 08‐447 45 37 (normalt tis‐ och torsdagar).

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Nybohovsgränd 12, 1 tr
117 63 Stockholm
Tel växel 08‐447 45 30 (må‐to kl 9.00 ‐ 12.00)
www.hjarnkraft.se
Stöd patientnära forskning via Hjärnskadefonden: plusgiro 90 05 07‐5.

