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Välkommen till Sällsynta diagnosers Höstmöte
helgen 21-22 oktober 2017

Brödtext

Utveckling och förnyelse av föreningsarbete samt extra årsmöte
Hotell Scandic Klara, Stockholm
Två personer inbjuds per förening/nätverk
Vi bjuder in dig som är vår kontaktperson eller annan vald person, samt ytterligare en medlem
i din förening/nätverk. I år har vi ett särskilt önskemål att en av er som kommer inte varit med
tidigare, alltså är ny i det här sammanhanget och är ung, förslagsvis under 40.
Varför detta? För att temat är utveckling och förnyelse av föreningsarbete. Alla inser att vi då
behöver nya och unga personer som vill och kan engagera sig. Det gäller både i föreningarna och i
förbundets verksamhet. Vår förhoppning är att Höstmötet kommer att bidra till denna utveckling.
Vi vill med denna uppmaning entusiasmera flera personer och genom detta få nya infallsvinklar
och diskussioner.
Tid
Vi startar med lunch 12.00 på lördagen och avslutar med lunch på söndagen vid 12-tiden.
På lördagskvällen äter vi gemensam middag.
Plats
Hotell Scandic Klara vid Hötorget, några minuters gångavstånd från Centralen.
Program
Utveckling av föreningsarbete
På mötet ges möjligheter till utbyte av kunskaper om och erfarenheter av föreningsarbete. Några
medlemsföreningar presenterar sitt arbete, som projekt, sponsring, ansökningar till stiftelser och
fonder, utformning av informationsmaterial samt arrangemang som familjeläger och läkardagar
m.m.
Gästföreläsare är Pontus Holmgren som håller i programpunkten om föreningsutveckling. Pontus
företräder vår samarbetspartner Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet
(GPCC).
På gång i Riksförbundet Sällsynta diagnoser
Lägesrapporter ges från Sällsynta diagnosers två pågående projekt
Gemensamt Lärande, om samverkan mellan patienter och vårdgivare för att uppnå optimal personcentrerad vård för personer som har sällsynta diagnoser.
Övergångsprojekt, steg 3, om att förbättra övergången från barn- till vuxenvård när man har en
sällsynt diagnos.
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inbjudan höstmötet 21-22 oktober 2017

Extra förbundsårsmöte
På söndagen ordnas ett extra förbundsårsmöte, för att fastställa stadgeändringen från det ordinarie
förbundsårsmötet 22 april 2017. Förslaget till reviderade stadgar bifogas, tillsammans med årsmötesprotokollet.
I slutet av augusti skickas en formell kallelse med dagordning för det extra årsmötet.
Beställ din resa, möteskostnader
Sällsynta diagnoser betalar resor, hotellrum och mat för två personer per förening. Resekostnaderna ersätts med billigaste färdsätt. Utnyttja möjligheten att få lågprisbiljetter. Du beställer och
betalar resan själv. Du ersätts retroaktivt när du sänt in reseräkningen. Kör du bil är ersättningen
1,85 kr/km.
Boka ditt hotellrum själv, det är nytt
Samtliga deltagare, även de som bor i Stockholmsregionen, erbjuds övernattning på möteshotellet
lördag-söndag, i enkelrum eller dubbelrum.
Du bokar själv ditt rum, om du vill övernatta på hotellet lördag-söndag. Om du får förhinder och
inte kan delta, ansvarar du även för att själv avboka rummet snarast.
Gör så här: När du skickat in din anmälan till Sällsynta diagnosers kansli, ringer du hotellet
Scandic Klaras bokning, 08-517 517 00. Säg att det gäller Sällsynta diagnosers Höstmöte 21-22
oktober och ange bokningskod... (Se utskickad version av inbjudan, där finns koden.)
Det går även att boka rum via hotellets hemsida, se bifogade anvisningar.
Specialkost, anpassning
Ange på anmälningsblanketten om du önskar specialkost samt om du har andra önskemål om
anpassning.
Anmälan senast 7 augusti
Vi behöver din/er anmälan senast måndag 7 augusti till
info@sallsyntadiagnoser.se
eller
Sällsynta diagnoser
Box 1386
172 27 SUNDBYBERG
Detaljerat program finns i bekräftelsen som skickas ca en vecka före mötet.
Din medverkan är betydelsefull. Du är hjärtligt välkommen till Höstmötet!
Riksförbundet Sällsynta diagnoser
Raoul Dammert
Bilagor:
Anmälningsblankett (.doc och .pdf)
Rumsbokning på hotell Scandic Klara, anvisningar
Stadgeändringsförslag enligt beslut av det ordinarie årsmötet 22 april 2017
Årsmötesprotokoll 2017, med beslutet att ändra stadgarna
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