Foreningen for ATAKSI / HSP

Du er ikke alene …

Nyhedsmail februar 2015
Kære medlemmer,
Så er her lidt nyt igen 

NYT

Vores lukkede Facebook gruppe har ændret navn. Søg på: Unge og yngre
med ataksi og HSP.

NYT

Sjældnedagen den 28. februar.
I år arrangerer Sjældne Diagnoser et ”Walk´n Roll”, som de kalder
”Do:more Go:for”. Turen er på 3 km rundt om Utterslev Mose. Program og
tilmelding er her: https://www.sportstiming.dk/ViewEvent.aspx?Id=2356
Vi håber, at mange af jer vil deltage. Kåre og jeg har tilmeldt os . Det
afhænger selvfølgelig af vejr og føre, om vi kan deltage med el-scooter og
rollator.

Afholdte møder
Ungenetværk
Charlotte havde inviteret til sammenkomst for ”unge og yngre” den 31. januar. Der
deltog i alt 7, som havde en dejlig dag, hvor de hyggede sig og snakkede om det, der
rører sig hos unge med ataksi og HSP.
EUROPLAN-konference om National Strategi for Sjældne Sygdomme
Sjældne Diagnoser var vært for denne konference den 23. januar. Diana og Dorthe
deltog. Præsentationerne kan ses her: http://sjaeldnediagnoser.dk/?page_id=1521
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HUSK HUSK HUSK Generalforsamling 2015
Vi afholder generalforsamling i Middelfart lørdag den 21. marts 2015.
Foreløbig dagsorden:
1. kl. 12-13
2. kl. 13-15
3. kl. 15-17

Ankomst og mulighed for at købe sandwich og drikkevarer
Generalforsamling
Kaffe og socialt samvær

Inden 1. marts bedes I indsende:
1. Forslag til punkter på dagsorden
2. Forslag til kandidater til bestyrelsen – kasserer og suppleant
Tilmelding inden 1. marts:
1. Oplys navn – medlem/ikke medlem/hjælper
2. Oplys hvis I ønsker at købe hjemmelavet sandwich (20 kr.). En sandwich består
af 2 3-kants sandwich )
3. Oplys også, hvis I gerne vil stille op til bestyrelsen.
4. Tilmeld jer til: formand@sca-hsp.dk eller tlf. 21782399.

Kommende møder og arrangementer
Kursus for foreningsvejledere
Sjældne Diagnoser afholder kursus for foreningsvejledere den 28.2.-1.3., hvor
Charlotte deltager.
Bestyrelsesmøde
Vi afholder bestyrelsesmøde den 1. marts, hvor vi laver den endelige planlægning af
generalforsamlingen samt den endelige dagsorden, som vil blive udsendt til jer den 2.
marts.
På bestyrelsens vegne
Dorthe Lykke
Konst.formand
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