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Brödtext
Bekräftelse

till Riksförbundet Sällsynta diagnosers förbundsårsmöte
lördag 21 april 2018, Sällsynta diagnosers kansli, Funktionsrätt Sverige
Sundbyberg/Stockholm
Hålltider, program
Huvudingången, Landsvägen 50 A, Sundbyberg hålls öppen kl. 09.30-10.25
Kaffe från kl. 10.00, lördag 21 april.
Förbundsårsmötet genomförs kl. 10.30-12.30 (ca) i stora konferensrummet.
Lunch (vegetarisk sallad) i möteslokalen när årsmötesförhandlingarna avslutats, kl. 12.30 (ca).
Kl. 13.30-14.30 Regeringens satsning på området sällsynta diagnoser. Morgan Eklund, politiskt
sakkunnig, Socialdepartementet, berättar om regeringens arbete med området sällsynta diagnoser
hittills samt överenskommelsen med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och planer framöver.
Kaffe kl. 14.30. Därefter information och diskussion om Sällsynta diagnosers aktuella verksamhet.
Avslutning kl. 16.00
Plats
Mötet är på Sällsynta diagnosers kansli i Sundbyberg, Landsvägen 50 A, plan 4.
Från T-Centralen åker du antingen med tunnelbanan, blå linjen, mot Hjulsta, avstigning station
Sundbybergs Centrum eller med pendeltåget från Stockholm City mot Bålsta/Kungsängen, station
Sundbyberg. Gå till uppgången Landsvägen/Tvärbanan. Sedan till vänster vid Pressbyrån, och
så genast till vänster igen. Fortsätt längs Landsvägen ett par minuter. Ingången Landsvägen 50 A
(Funktionsrätt Sverige) är vid nästa korsning, på vänster sida. Ta hissen vid ingången till plan 4,
sedan till vänster från hissen, ingång Funktionsrätt Sverige.
Restider https://sl.se/sv/

Fundera på detta som en mötesförberedelse!
Vad skulle du bestämma om du blev sällsynt socialminister efter valet? Fundera gärna igenom den
frågan, och om du har andra frågor du vill svara på. Under lördagen har du chans att bli filmad.
Filmerna kommer vi att använda i sociala medier fram till valet. Gör din röst hörd! Vad retar du
dig på för orättvisor? Vad skulle kunna bli bättre lokalt eller på riksnivå? Vad är det första du skulle
göra om du blev sällsynt socialminister i höst?
Resekostnader
Sällsynta diagnoser betalar resekostnaderna för två personer per förening, med billigast möjliga
färdsätt, samt lunch och kaffe. Ingen deltagaravgift. Bilersättningen är 1,85 kr/km. Kör du bil, kan
du lämna reseräkningen till undertecknad på mötet. Annars postar du räkningen, med kvitton,
betalningsbekräftelser etc. till kansliet efter mötet.
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Årsmöteshandlingarna
Årsmöteshandlingarna, samt reseräkningen, finns på Sällsynta diagnosers hemsida.
http://www.sallsyntadiagnoser.se/medlem/information-till-medlemmar/
Försening/återbud
Om du anländer efter kl. 10.25, när huvudingången är låst, ring Stephanie Juran 070-578 80 28.
Om du måste lämna återbud i sista stund, kontakta mig, Raoul Dammert 072-722 18 34.
Var vänlig och ta med dig årsmöteshandlingarna!
Deltagarlista delas ut på mötet.
Välkommen!
Raoul Dammert
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