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Brödtext

P R e S S m e d d e l a n d e 2 0 1 7 - 1 0 - 1 7

Bekräftelse till Sällsynta diagnosers höstmöte,  
21-22 oktober 2017 
Utveckling och förnyelse av föreningsarbete samt extra årsmöte 
Nytt möteshotell: Scandic Klara, Stockholms city 

 
Datum, tider 
Höstmötet inleds med lunch lördag 21 oktober kl. 12.00. Mötet börjar kl. 13.00.  
Extra årsmöte kl. 09.00 söndag 22 oktober. Avslutning med lunch kl. 12.00.

Plats 
Hotell Scandic Klara, Slöjdgatan 7, vid Hötorget, ca tio minuters gångavstånd från Centralen.
Möteslokal: Stockholms-salen  
Vägbeskrivning, se hotellets hemsida  
https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/stockholm/scandic-klara 
T-bana: Hötorget 
 
Parkering 
Se hotellets hemsida 
https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/stockholm/scandic-klara/parkering 
 
In- och utcheckning, bagage-förvaring 
Boende på hotellet ingår natten mellan lördag och söndag; med undantag av deltagare som inte 
själva har bokat rum på hotellet. Du kan checka in från kl. 14.00 på lördag.  
Om du vill ställa ifrån dig bagaget när du kommer, kan du lämna det i bagagerummet tills du 
checkat in. Fråga i receptionen. Därtill är möteslokalen, Stockholms-salen, öppen en kort stund 
före lunchen, kl. 11.30-11.55. Då är det även möjligt att ställa in bagaget där. 
På söndag är det utcheckning från hotellrummen senast kl. 12.00. 
OBS! Om du vill övernatta på möteshotellet, men inte har bokat rum själv, kontakta mig  
omgående!

Syfte/mål 
Träffas, lära känna på tvärs och ha kul! 
Prata om det som är aktuellt i förbundet just nu.  
Lära av varandra och inspireras av goda exempel.  
Utforska hur vi kan engagera och aktivera våra medlemmar.

https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/stockholm/scandic-klara
https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/stockholm/scandic-klara/parkering


Riksförbundet Sällsynta diagnoser | Box 1386 | 172 27 Sundbyberg | Tel 072-722 18 34 | info@sallsyntadiagnoser.se | www.sallsyntadiagnoser.se

b e k R ä f t e l S e  h ö S t m ö t e t  2 1 - 2 2  o k t o b e R  2 0 1 7

Program 
Utveckling av föreningsarbete 
På mötet ges möjligheter till utbyte av kunskaper om och erfarenheter av föreningsarbete. Några 
medlemsföreningar presenterar sitt arbete, som projekt, ansökningar till stiftelser och fonder,       
utformning av informationsmaterial, anordnande av medlemsaktiviteter m.m.  
Moderator och gästföreläsare är Pontus Holmgren som deltar vid hela mötet.

Lördag 21 oktober 
12.00-13.00 Lunch på hotellet

13.00  Höstmötet startar  
Förbundsordförande Elisabeth Wallenius hälsar välkommen 
Informationssekreterare Raoul Dammert informerar om det praktiska 
Moderator Pontus Holmgren leder mötet

Vilka är här?

Aktuellt i förbundet

14.30 Eftermiddagskaffe, i lobbyn utanför konferenslokalen

15.00 Presentationer av några föreningsverksamheter 

17.00 Hemlig aktivitet

18.15 Paus

19.15 En sällsynt middag  
(för samtliga som övernattar på hotellet, samt ytterligare några deltagare) 
Middagen, 2-rättersmeny med förrätt och varmrätt, serveras i restaurang Klara, till vänster när man 
kommer in i hotellet. Den som önskar alkohol till maten, får själv beställa och betala för öl/vin/
sprit.

Söndag 22 oktober 
07.30 Frukost för de övernattande

08.30 Reflektioner

09.00 Extra förbundsårsmöte i Riksförbundet Sällsynta diagnoser, för att fastställa stadgeändringen 
från det ordinarie förbundsårsmötet 22 april 2017. 
(Årsmötesdagordning och övriga möteshandlingar bifogas)

09.30 Presentationer av ytterligare ett par föreningsverksamheter 

World Café inklusive fika – Lärande på tvären (förmiddagskaffe i konferenslokalen, deltagarna 
hämtar fika från lobbyn utanför konferenslokalen)

11.30 Vad tar vi med oss hem?

12.00-13.00 Lunch
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SWOT 2016 bifogas 
Sammanfattningen av vår SWOT från fjolårets Höstmöte bifogas (en sammanställning av styrkor, 
svagheter, möjligheter och hot för verksamheten). Det är en påminnelse om vad som framkom vid 
motsvarande möte för ett år sedan och en utgångspunkt för det fortsatta föreningsarbetet.

 
Dela ut föreningens informationsmaterial 
Ta gärna med dig föreningens informationsmaterial, även om ni inte har en egen föreningspresen-
tation. Materialet läggs på ett bokbord.

OBS! Om du vill ta vara på chansen att dela ut/sälja ert informationsmaterial, meddela mig!

 
Resekostnader 
Förbundet betalar resekostnader med billigaste färdsätt samt boende, mat och parkering på hotel-
let för två personer per förening, under förutsättning att ni deltar vid hela mötet. Du ersätts retro-    
aktivt efter att du sänt in den bifogade reseräkningen, som även kan hämtas från Sällsynta diagno-
sers hemsida, med kvitton och använda biljetter etc. 

Kör du bil är ersättningen 1,85 kr/km. 

Försening/återbud 
Blir du försenad, eller måste lämna återbud i sista stund, ring/sms-a – i första hand – mig, Raoul 
Dammert, 072-722 18 34 eller annars förbundsordförande Elisabeth Wallenius 070-570 54 48.

 
Deltagarlista delas ut på mötet. 

Du är varmt välkommen! 

Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Raoul Dammert

Bilagor

Extra förbundsårsmöte (årsmöteskallelse utskickad 2017-08-21)

Årsmötesdagordning

Stadgeändringsförslag, enligt beslut av det ordinarie årsmötet 22 april 2017 
2 versioner: med och utan markerade ändringar

Nuvarande stadgar från 2008

Övriga bilagor

Reseräkning, Höstmöte 2017

SWOT, från Höstmötet 2016

Bilagorna finns även på Sällsynta diagnosers hemsida

http://www.sallsyntadiagnoser.se/medlem/information-till-medlemmar/ 

http://www.sallsyntadiagnoser.se/medlem/information-till-medlemmar/ 

