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Hejsan alla!
Först, återigen ett stort tack från mig och övriga
styrelsen som fått förtroendet att ”leda”
Handikappföreningarna Sörmland under detta
verksamhetsår.
Vi är glada att nu kunna komma ut med detta
nyhetsblad och vår ambition är att det ska komma ut
med jämna mellanrum. Här vill vi delge lite av vad
som händer och är på gång.
Vi har nu en ny styrelse(se sid 3) med ledamöter från alla delar i länet som
bara det i sig ger en styrka. Nu gäller det att ta tillvara på allas våra
gemensamma kunskaper likväl som på vars och ens spetskunskaper och
kompetenser. Det är detta som ger styrkan och genomslagskraften!
Jag önskar vi får ett mötesklimat med högt i tak där alla kommer till tals och att
vi respekterar varandras åsikter och varandra som personer, att kunna skilja
på sak och person. Att vi respekterar tiden och allas lika värde, att vi alla
behövs. Detta i både vår egen styrelse likväl som vid våra ordförandemöten,
kurser och alla våra andra sammankomster.
Vem är jag då?
- Lisbeth Flodman som passerat 50 sedan några år. Boende i Eskilstuna och
har mitt medlemskap i Dyslexiförbundet FMLS där jag också är aktiv i länet,
lokalt i Eskilstuna samt även i förbundsstyrelsen.
- Är positiv till naturen och har nära till skratt och humor. Har förmågan att
backa men står på mig när det behövs. Väljer mina fajter och försöker
använda min energi på rätt ställen.
- En av mina ledstjärnor är att se möjligheterna och inte hindren, att varje
hinder är en utmaning och en möjlighet till en ny lösning och ny väg.
Eleonoragatan 18
kansli@hsod.se

633 43 Eskilstuna
www.hsod.se

Tel: 016-13 87 90
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Reception och kansli.
Här jobbar Ros-Mari Henriksson.
Hittills har hon på viss tid även jobbat för NHR varför receptionen inte varit
bemannad heltid. Efter semestern med början i augusti, är det dock nya
förutsättningar och hon kommer att vara hos oss på heltid igen vilket känns
oerhört roligt. Detta innebär då att receptionen även blir bemannad på heltid.
Mycket viktigt då det bl a vid besök är vårt ansikte utåt.

Verksamhet under 2010
- Att jobba för att Landstingets verksamhetsbidrag till våra föreningar höjs.
En viktig uppgift och en förutsättning för att de och vi som samarbetsorgan
ska ha en chans att kunna bedriva bra och innehållsrik verksamhet utifrån
våra ändamål och önskningar.
- Tillgängligheten 2010 är en annan viktig uppgift att jobba med och för.
Här handlar det om tillgänglighet i alla dess olika aspekter i samhället, miljön,
information och kommunikation. Även att vi som samarbetsorgan blir och gör
oss mer tillgängliga är oerhört viktigt. Därför känns det då extra positivt att vi
nu kan ha kansliet öppet på heltid och även utökat med en resursperson.
Vi avser att inhandla ett program som gör att vi kan överföra det skrivna till
talande information.
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Kansliresurs
Från och med den 15 juni har Handikappföreningarna Sörmland fått en kansliresurs
från Arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti, FAS 3. Hon heter Else-Marie Hesse
och kommer att hjälpa oss med det som inte
hinns med av ordinarie personal och styrelsen.
Tel 016-13 83 83
kansli2@hsod.se

Styrelse och funktionärer
Ordförande
Lisbeth Flodman, Eskilstuna. Dyslexiförbundet FMLS
Vice ordförande
Margaretha Wadfors, Julita. DHR
Sekreterare
Carina Jansson, Eskilstuna. FUB
Ekonomiansvarig
Börje Länn, Eskilstuna. HRF
Adjungerad kassaförvaltare
Gunnar Molin, Eskilstuna. Psoriasisförbundet
Ledamöter
Ingemar Holgersson, Strängnäs. Hjärt & Lungsjukas förening
Kjell Fornedal, Nyköping. Psoriasisförbundet
Viola Pettersson, Högsjö. SRF
Lars Wiborg, Katrineholm. Celiakiförbundet
Sinikka Famme, Oxelösund. Reumatikerförbundet
Adjungerad ombudsman
Anders Wahlborg, Stora Sundby
Adjungerad kanslist
Ros-Mari Henriksson, Eskilstuna
Revisorer
Lars Olson, Strängnäs. Dyslexiförbundet FMLS
Karin Andersson, Eskilstuna. Reumatikerförbundet
Nyhetsbrev nr 1 juni 2010

sida 3

This would be a good place to insert a short
Mer vi vill arbeta med
under 2010:
paragraph about your organization. It might
include
the purpose
of the organization, its
- Organization
Agenda 50, ett för oss viktigt
politiskt
verktyg.

mission, founding date, and a brief history.
Vi avser att genomföra utbildning
på Agenda 50, FN-konventionen
You
could
alsoför
include
list ofvår
the types
för personer med funktionsnedsättning,
atta brief
stärka
kunskap
of
products,
services,
or
programs
your
oroch på ett bra och slagkraftigt sätt arbeta intressepolitiskt.
Busines Name

ganization offers, the geographic area cov-

Primary Business Address

ered (for example, western U.S. or European

Your Address Linepolicy
2
Landstingets
för personer med funktionsnedsättning blev fastställd
markets), and a profile of the types of cusYour
Address
Line
3
och antagen på landstingsfullmäktige 16 juni och nu återstår bara att ”få till
tomers or members served.
Yourrent
Address
Line 4 och utseendemässigt.
den”
grafiskt
Den är en viktig del i att göra oss stärkta
kunskap
och gea contact
oss starka
It wouldi vår
also be
useful to include
verktyg.
Kurser planeras, dock tidigast
under våren 2011.
Phone: 555-555-5555
name for readers who want more informaFax: 555-555-5555

tion about the organization.

Tillgängliga
friluftsområden i Sörmland
E-mail: someone@example.com
Länsstyrelsen förvaltar och äger många friluftsområden i länet.
Handikappföreningarna Sörmland startar nu i samarbete med
länshandikapprådet, en fullständig tillgänglighetsinventering av dessa. Vi ser
det av mycket stor vikt att dessa är tillgängliga för alla och inte minst för
personer med funktionsnedsättning. We’re on the Web!
Your business tag line here.

example.com

- Anders Wahlborg är kontaktperson ang. detta och vill gärna ha hjälp av
andra i medlemsföreningarna att kolla tillgängligheten ur alla pespektiv.
Ett formulär
att finnas på hemsidan för nedladdning.
Back Pagekommer
Story Headline
Läs mer på http://www.hsod.se/?page_id=392
Caption
describing
picture or
graphic.

This story can fit 175-225 words.

Till sist, Till er alla från oss alla, anställda och styrelsen

If your newsletter is folded and mailed, this story will appear on the back. So, it’s a good idea to make it easy to read
at a glance.

question and answer session is a good way to quickly capture the attention of readers. You can either compile
En Aquestions
riktigt
skön och avkopplande sommar!
that you’ve received since the last edition or you can summarize some generic questions that are frequently
asked about your organization.
A listing of names and titles of managers in your organization is a good way to give your newsletter a personal touch.
If your organization is small, you may want to list the names of all employees.
If you have any prices of standard products or services, you can include a listing of those here. You may want to refer
your readers to any other forms of communication that you’ve created for your organization.
You can also use this space to remind readers to mark their calendars for a regular event, such as a breakfast meeting
for vendors every third Tuesday of the month, or a biannual charity auction.
If space is available, this is a good place to insert a clip art image or some other graphic.

Ett ordspråk på vägen:

”Fokusera på det positiva du vill uppnå,
istället för på det negativa du vill undvika”
(Ur boken: Salomos principer)
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