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Landsvägen 50 A, plan 4  

Box 1386 

 Kansli +46 (0)722 18 34  www.sallsyntadiagnoser.se  Vi representerar tusentals sällsynta personer. 

172 27 SUNDBYBERG    info@sallsyntadiagnoser.se  Tillsammans talar vi med en sällsynt stark röst. 

       

 

 

Hej, 

I den här texten hittar du viktig information för din förening, från Riksförbundet.  

Blanketten för den årliga ansökan om föreningsstöd bifogas. 

(Dessutom finns informationen i detta mejl i en pdf-bilaga.) 

Sunnerdahls-ansökan till Sällsynta diagnosers kansli – senast 31 augusti 

OBS! ANSÖKAN SKALL SKICKAS DIREKT TILL RIKSFÖRBUNDET  EJ TILL 

SUNNERDAHLS! 

Posta ansökan till Sällsynta diagnosers kansli, senast 31 augusti.  

OBS! Ansökningsdatumet på Sunnerdahls blankett gäller inte Sällsynta diagnoser. 

 

Ansökningsblankett hämtas från Sunnerdahls hemsida.  

http://sunnerdahls-handikappfond.se/wp-content/uploads/2021/04/ansok_centhandorg.pdf 

 

Läs mer om ansökan på Sällsynta diagnosers hemsida. 

https://www.sallsyntadiagnoser.se/medlem/medlemsskap-i-sallsynta-diagnoser/ 

Organisationsförsäkring, för medlemmarna 
Riksförbundet Sällsynta diagnoser är, via Funktionsrätt Sverige, anslutet till en 

organisationsförsäkring hos Folksam. Försäkringen kan täcka skador när en medlemsgrupp har 

ett möte/läger eller när en förtroendevald reser på uppdrag av sin förening (även utomlands). 

Försäkringen omfattar också icke-medlemmar som deltar vid medlemsföreningarnas aktiviteter. 

https://www.folksam.se/forbund/funktionsratt-sverige/organisationsforsakring 

 

E-postadresser läggs in och uppdateras 
Föreningsmedlemmarnas aktuella e-postadresser ska finnas i Sällsynta diagnosers 

medlemssystem. Därför är det mycket viktigt att ni lägger in samtliga e-postadresser i 

systemet, så det kan användas fullt ut, exempelvis vid medlemsundersökningar.  

E-postadresserna ska även hållas uppdaterade. 

 

Informera om ert medlemskap 
Lägg in en länk till Sällsynta diagnosers hemsida (med vår logotype) från föreningens hemsida, 

om ni inte gjort det redan. Tillsammans blir vi starkare!  

Hämta logotypen från vår hemsida. 

 

https://www.sallsyntadiagnoser.se/kontakt/ 

 

http://sunnerdahls-handikappfond.se/wp-content/uploads/2021/04/ansok_centhandorg.pdf
https://www.sallsyntadiagnoser.se/medlem/medlemsskap-i-sallsynta-diagnoser/
https://www.folksam.se/forbund/funktionsratt-sverige/organisationsforsakring
https://www.sallsyntadiagnoser.se/kontakt/
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Låt Riksförbundet besöka er förening  
Är er förening intresserade av att höra mer om de frågor och projekt som Riksförbundet 

Sällsynta diagnoser arbetar med? Vi kommer gärna och deltar på ert årsmöte (eller vid annat 

tillfälle), för att berätta om detta och ta del av era åsikter som är viktiga för oss, i vårt arbete med 

att göra skillnad. Mejla mailto:info@sallsyntadiagnoser.se 
 

Hjälp att ordna digitala möten (Zoom) 
Vi kan hjälpa din förening att  utan kostnad  ordna ett digitalt möte. Vi tar då fram en Zoom-

mötet. Det bör helst vara någon som har viss Zoom-vana.  

Mejla mailto:info@sallsyntadiagnoser.se 

 

Möteslokaler, utan kostnad 

I vårt förbundskansli i Sundbyberg finns tre konferensrum med plats för 6, 10 och 30-50 

deltagare (beroende på möblering). Där är det möjligt att ha föreningsmöten, utan kostnad. 

Mejla info@sallsyntadiagnoser.se vid behov av möteslokal!  

 

Föreningsstöd 6 000 kr, ansökan senast 30 november 
Stödet till föreningarnas styrelsearbete är 6 000 kr per förening och år. Var vänlig och lämna in 

begäran om föreningsstöd senast 30 november. Om ansökan lämnas in efter detta datum, 

betalas stödet inte ut. Läs mer på hemsidan, 

https://www.sallsyntadiagnoser.se/medlem/medlemsskap-i-sallsynta-diagnoser/ 

Höstmötet  
Höstmötet genomförs helgen 16-17 oktober. Pandemiläget avgör om det blir ett fysiskt och/eller 

digitalt möte. Närmare besked om mötesformen ges i början av september. 

 

Sommarstängning 
Vårt kansli är semesterstängt från måndag 12 juli. Öppnar åter måndag 9 augusti.   

 

Följ Sällsynta diagnosers verksamhet i sociala medier!  

http://www.sallsyntadiagnoser.se/ 

https://sv-se.facebook.com/sallsyntadiagnoser 

https://www.youtube.com/channel/UCFP5L7Oqj_z0O4W_tnNyMAQ/videos?pbjreload=101 

https://twitter.com/sallsynt 

Instagram/ #riksförbundetsällsyntadiagnoser 

Kontakta oss, ifall du har frågor om detta mejl eller något annat. 

Glad sommar! 

 

Riksförbundet Sällsynta diagnoser 

Raoul Dammert 

Bilaga: Begäran om föreningsstöd för 2021 (.pdf) 

OBS! Begäran om föreningsstöd ska vara inlämnad till kansliet senast 30 november.  

Försenade ansökningar beaktas inte. Stödet betalas inte ut i efterskott, då det är avsett att 

användas innevarande år. 
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