
Höstmöte 21-22 oktober 
Scandic Klara 



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 ännu mer 



Vad ska våra dagar präglas av? 



Vad vi gjorde… 
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DAG 1  
 
12-13  Lunch 
13.00  Välkomna  

 Vilka är här? 
 Aktuellt i förbundet 

14.30  Fika 
15.00  Presentationer av några  

 föreningsverksamheter 
17.00  Teater X 
18.15  Paus 
19.15  En sällsynt middag 

DAG 2 
 
07.30  Frukost 
08.30  Reflektion  
09.00  Årsmöte 

 Presentationer av några  
 föreningsverksamheter 
 World Café ink Fika 
 -Lärande på tvären 

11.30  Vad tar vi med oss hem? 
12-13  Lunch 

 Hemfärd 



ERFARENHETSUTBYTE‒ LÖRDAG EM 

EDS Riksförbund, Föreningen mot Skellefteåsjukan, Iktyosföreningen,  

LHON Eye Society 



Insikter, lärdomar och frågor (exempel) 



ERFARENHETSUTBYTE ‒ SÖNDAG FM 

Mastsellssjukdomar Sverige, NF-förbundet, TSC 



En sällsynt middag 
•  En eller flera av er ska hålla ett tal med understöd av resten 

av gruppen, under middagen. 
•  Applådera lite längre än alla andra efter varje tal eller 

uppträdande. 
•  Ställ er upp efter varje tal och ropa ”det där var sällsynt bra” 
•  Håll ett tal under kvällen som innehåller följande ord; 

sällsynt, Brad Pitt, Elisabeth, smurf. 
•  Utbringa en skål för något sällsynt och något vanligt 
•  Håll ett anförande där ni jämför landstinget, CSD, genetiker, 

läkare, forskare och brukarrepresentanter med valfria 
liknelser, tex planeter, bilmodeller, dryck, eller godis. 

•  Förhandla till er något extra från köket 
•  Kartlägg de andra gruppernas uppdrag utan att de märker 

det 
•  Utse en annan grupp och passa upp på dem under någon 

del av middagen.  
•  Se till att några specialkompetenser i gruppen kommer till 

bruk under kvällen. 
•  Starta en allsång i det sällsyntas namn 
•  Er grupp ska dela ut tre priser under kvällen. Ni bestämmer 

(skaffar) själva priser, pristagare och kriterierna för att få 
priset  

•  Se till att någon från köket kommer ut under middagen 
och tar emot våra ovationer 

•  Komplettera dukning och dekorationer vid borden 
•  Skriv en dikt om något sällsynt och framför den. 
•  Skapa ert eget uppdrag och utför det under kvällen 
•  Utmana valfritt bord på valfri tävling 
•  Kör ett pausgympa-pass under middagen  
•  Hedra en person från något av de andra borden 
•  Se till att någon från hotellet kommer och berättar om 

hotellet eller något hen brinner för 
•  Spionera på en annan grupp och försök lista ut vad de 

har för uppdrag 
•  Håll ett tal för förbundet sällsynta där verksamhet och 

personal lyfts fram 



MORGONREFLEKTION ‒ Vad gav dig energi igår? 



Perspektivbyte 

10 

Med hjälp av 
andras perspektiv 
kan vi se våra 
egna ”horn” 



Process: 
Steg 1 – Definiera frågeställningar  runt 

borden 

Steg 2 – Bearbeta frågor i tvärgrupper 

Steg 3 – Summera och dra slutsatser vid 
ursprungsbordet 

 

World Café Varför? 

En möjlighet att få diskutera viktiga 

frågor, hitta lösningar och skapa 

helhetssyn tillsammans. 



World Café 



World Café 



World Café 



World Café 



World Café 



Frågor som det arbetades med under World Café... 

§  Hur ska vi kunna mötas på tvärs regionalt? 

§  Hur kan vi skapa lokala/regoinala kontaktytor/

mötesplatser (intressanta och kontinuerliga)? 

§  Hur blir vi intressanta som förening? 

§  Vad gör vi för medlemmarna? 

§  Hur kan vi visa vad träffarna ger? 

§  Hur fångar vi upp nya medlemmar? 

§  Hur kan man ordna års-/styrelsemöte utan att träffas 

fysiskt? 

§  Hur sätter man ambitionsnivån så att lockas och inte 

skräms av föreningsarbetet? 

§  Hur kan vi förbättra vår ekonomi? 



Frågor som det arbetades med under World Café... 

§  Hur kan vi skapa gemenskap/delaktighet trotts geografisk 

spridning? 

§  Hur fångar vi upp fler diagnosbärare och anhöriga till 

föreningarna? 

§  Hur skulle vi kunna samarbeta lokalt inom Sällsynta 

diagnoser mellan de olika föreningarna? 

§  Hur engagerar vi våra medlemmar? 

§  Hur får vi en långsiktig ekonomi? 

§  Hur kan man hantera sin sällsynthet som diagnosbärare? 

§  Hur undvika BBS (Bitterhet, Skuld och Självömkan) som 

anhörig? 



Vad har vi inspirerats att göra när vi kommer hem (exempel) 


