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Nyhetsbrev från Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft 20181017
Nyhetsbrevet skickas till alla läns- och lokalföreningar inom Hjärnkraft och tar upp aktuella händelser och informerar
om förbundets arbete.

Fr v: Leif Degler, Maria Lundqvist-Brömster, Björn Boquist, Rosalie Gnipe, Susanne Lundström och Ann Sjöborg.

Hjärnkrafts nya styrelse

Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts förbundsstämma har valt en ny förbundsstyrelse den 7 oktober. Nya i
styrelsen är: Sofia Björk, Jämtland, Susanne Lundström, Norrbotten, Leif Degler, Skåne, Ann Sjöborg,
Stockholm och Jan-Olof Dahlin från Västra Götaland. Hjärnkrafts ordförande Maria Lundqvist-Brömster från
Västerbotten omvaldes enhälligt liksom Björn Boquist, vice ordförande och Rosalie Gnipe, ledamot, båda
Stockholm samt Thomas Kollberg, Västra Götaland.
Uttalandet
Förbundsstämmans uttalande har omarbetats till ett pressmeddelande ”Allt fler lever med hjärnskada”.
Utvärdering
Såväl anläggning som mat och hotellrum fick bra betyg, drygt 4 på en skala från 0-5 i utvärderingen. Några
av kommentarerna var: ”Väldigt kul att träffa kollegor runt om i landet och skapa nya kontakter”, ” Duktig o
driven stämmoordförande” men att det ” Behövs handikappanpassning med räcke upp på podiet” samt
”bättre fungerande mikrofoner”. Maten fick både ris och ros i ungefär lika delar.
För mer information om förbundsstämman, se nästa nummer av tidningen Hjärnkraft som utkommer runt
den 14 december.

[Sida]

Medlemsrekrytering och -vård

Under förbundsstämman föreläste Angeli S Hederberg om hur man kan arbeta med medlemsutveckling.
Boken Medlemsmodellen finns nu att köpa till kampanjpriset 140 kr för medlemmar i Hjärnkraft. Ange
kampanjkod Hjärnkraft för att få det lägre priset.
Enklast beställs boken via länken: http://medlemsutveckling.se/boken/ här går det också att läsa mer om
konceptet och att se kortare filmer.
Missa inte att skicka in era förslag på aktiviteter för att ”rekrytera, aktivera och behålla medlemmar”. Mejla
gärna direkt till förbundssekreterare Cecila Boestad

Det kan hända vem, och när, som helst. | Foto: Dreamstime

Inför Hjärnskadedagen den 26 oktober:

Tre åtgärder kan förbättra situationen för personer med hjärnskada

Vid förbundsstämman beslöts att skicka ut denna debattartikel till läns- och lokalföreningarna för att
bearbeta press och annan media inför Hjärnskadedagen. Vi hoppas på stort genomslag – sprid gärna
artikeln även på hemsidor och facebook med mera den 26 oktober.
I en debattartikel identifieras tre åtgärder som skulle kunna underlätta situationen för personer med
hjärnskada att få rehabilitering och rätt stöd samt leva ett liv som andra. Åtgärderna har tagits fram av
Hjärnkrafts Modellprojekt i samarbete med professionen och personer med förvärvad hjärnskada.
Debattartikeln bifogas som word-fil. Spara ner och fyll i namn på undertecknare t ex ordförande och länseller lokalförening. Komplettera gärna med bild på undertecknaren. Skicka därefter ut den till lokalpress,
några dagar innan Hjärnskadedagen.

...@hjarnkraft.se
Hjärnkraftsadress för dina mejl?

Förbundsstyrelsen har beslutat att läns- och lokalföreningarna kan få enhetliga e-postadresser, om de vill.
Det innebär att ex Hjärnkraft i Kronobergs län får e-postadressen: kronoberg@hjarnkraft.se. Under en
övergångsperiod går det att koppla den gamla e-postadressen (ifall det finns någon) till den nya för att
sedan fasa ut den gamla adressen. Med enhetliga e-postadresser hoppas vi förenkla kommunikationen
mellan föreningar och underlätta för medlemmar och andra att kontakta oss.
Dessutom kan två-tre personer i respektive län-/lokalförening att få egna ”hjarnkraft”-mejladresser. De får
då även tillgång till Office365 med tillhörande appar såsom OneDrive, Outlook, Word, Excel, Skype etc.
Kansliet kommer att hjälpa till med att lägga upp ”hjarnkraft”-adress till de föreningar och personer som vill
ha det.
Kontakta förbundskansliet så berättar vi mer!
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Utbildningsdag i Borlänge

Förbundets nästkommande utbildningsdag arrangeras i Borlänge den 27 november. Läs mer i programmet
och sprid gärna inbjudan.
Varmt välkommen till Borlänge!

Testa JOCCE-appen i ditt nätverk

Missa inte erbjudandet att testa Sveriges första anhörigapp. Ännu så länge är det få som har testat appen.
Just nu pågår erbjudandet framtaget för alla Hjärnkrafts medlemmar att testa Jocce-appen kostnadsfritt
fram till den 17 december.
Läns- och lokalförening kan boka in en demonstration av Jocce-appen om ni har en medlems- eller
anhörigträff. Om det går att ordna kommer en person och berättar hur den fungerar i annat fall kan
demonstrationen ske via Skype. Hör gärna av er till kansliet om ni vill veta mer, tel 08-447 45 30 eller
info@hjarnkraft.se.
Läs mer om Jocce-appen och Hjärnkrafts samarbete på https://www.jocce.link/hjarnkraft

NYTT DATUM Inspirationshelg

Inspirationshelgen för anhöriga har flyttats fram till den 14 – 15 april 2019. Ett uppdaterat program kommer
att läggas ut på hemsidan så snart det är klart.

Prioriteringar klara efter ordförandekonferensen
Vid ordförandekonferensen för ett år sedan gjordes ett stort arbete med att svara på hur Hjärnkraft kan bli
bättre och alla föreningar i landet fick vara med och prioritera vilka frågeställningar som var viktigast. Vi
presenterar nu en färdig sammanställning från alla inkomna svar.
Förbundsstyrelsen arbetar vidare utifrån prioriteringarna för hur vi ska arbeta och med vad.
Sammanställningen bifogas i separat fil.

Nu finns Hjärnkraftskassen igen
Vi har tryckt upp fler kassar så nu går det åter att beställa kassen till självkostnadspris, endast 10 kr/styck plus
porto. (Prisexempel 10 st: 137,80 kr inklusive porto).
Länk till webbshop

Varma hälsningar
Från oss alla på förbundskansliet

Med vänlig hälsning

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

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.
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