Idé- och inspirationsmöte 2017

Du är viktig för oss!
Vi vill vara viktiga för dig!
Tillsammans utgör vi den snart 30-åriga Iktyosföreningen. En förening som
grundades av några familjer i augusti 1988, som hade behov av att samlas,
utbyta erfarenheter, stötta varandra och sprida kunskap om de okända
iktyossjukdomarna. Tack vare dessa familjer, och alla andra som genom åren
bidragit till utvecklingen, är vi idag en etablerad organisation som betyder
mycket för många människor.

Dela med dig av din kunskap och erfarenhet!
Iktyosföreningen är en organisation vars grund vilar på gemenskap och
främjandet av gemensamma intressen. Vi delar med oss av våra kunskaper och
erfarenheter och vi stöttar varandra i det som förenar oss som medlemmar.
Iktyosföreningen har en hel del att erbjuda dig som medlem i form av riks- och
regionmöten, stöd och råd i olika frågor, bevakning av forskningen,
uppmärksamhet på orättvisor i samhället för personer med iktyos och arbete
med att rätta till dem, dialoger med olika samhällsinstanser och myndigheter,
informationsspridning om iktyossjukdomarna och mycket mer. År 2018 har vi
funnits i 30 år, och det ska vi naturligtvis fira tillsammans. Men hur ska vi möta
de kommande 5-10 åren på bästa sätt för våra medlemmar, med vad och hur
ska vi arbeta i ett samhälle som är i ständig förändring?
Vi som idag är aktiva inom Iktyosföreningen, både på riksplanet och ute i
regionerna, är väldigt nyfikna på att träffa dig och höra vad du tycker att du får
ut av ditt medlemskap och hur du ser på Iktyosföreningen nu och framöver.
Ett bra sätt att göra det på är att träffa varandra under lättsamma och
informella former. Vi hoppas du nappar på vårt erbjudande nästa år – se nästa
sida!

Välkommen till idé- och inspirationsmöte 2017!
För att komma samman och inspirera varandra i den gemensamma
utvecklingen av vår förening kommer vi att bjuda in dig som är intresserad till
ett möte i oktober nästa år.
Du får träffa oss som är med i riksstyrelsen, ideellt aktiva i våra regioner och vår
ombudsman på kansliet.
Plats: Radisson Park Inn Hotel, Solna centrum strax norr om Stockholm city.
Datum: 6-7 oktober 2017. Fredag kväll till lördag eftermiddag.
Vi äter middag tillsammans kl 18.00 på fredagen och avslutar kl 17.00 på
lördagen. En övernattning alltså. Park Inn är ett trevligt hotell med bra rum och
väldigt god mat (inte minst frukosten!)
Förutom att ha en öppen dialog/diskussion med er medlemmar om
Iktyosföreningens verksamheter och utveckling så kommer vi bjuda in en
inspirerande föreläsare. Vi ska såklart också ha tid för trevlig social samvaro och
lära känna varandra.
Vi vänder oss till medlemmar i alla åldrar.
Iktyosföreningen står för samtliga kostnader per person, alltså resekostnad, logi
och måltider.
Är du intresserad av att träffa oss och andra medlemmar på idé- och
inspirationsmötet, hör av dig till vår ombudsman Helene på kansliet SENAST
DEN 2 MAJ 2017. Du får gärna ta kontakt med ordförande Mikael Gånemo
också. Gör en bock i din kalender för 6-7 oktober 2017. Den formella inbjudan
med fastställt program skickas sedan ut i mitten av september 2017 till de
medlemmar som anmält intresse.
Har du ämnen du vill ta upp på ide´- och inspirationsmötet, meddela gärna
Helene i förväg.

Vi hoppas att du ska tycka det här låter spännande och intressant! Det tycker vi
och vi ser mycket fram emot att träffas och inspireras av den kärna som utgör
Iktyosföreningen – nämligen medlemmarna.

Du är viktig för oss! Vi vill vara viktiga för dig!
Välkommen till vårt idé-och inspirationsmöte!
Bästa hälsningar
IKTYOSFÖRENINGEN
Mikael Gånemo

Helene Reuterwall

Ordförande
076-363 62 63
mikael@ganemo.se

Ombudsman
08-546 404 51
helene.reuterwall@iktyos.se

Iktyosföreningen är en
funktionshinderorganisation för
personer i alla åldrar med någon form
av iktyos, syndrom där iktyos ingår och
andra närliggande hudsjukdomar samt
deras anhöriga. Vi ger stöd och råd till
medlemmarna, informerar olika
samhällsinstanser om iktyos och hur
det är att leva med iktyos, vi arbetar
med påverkan där missförhållanden
inom t.ex. sjukvården föreligger, vi
följer forskningen och anordnar
möten, föreläsningar och en årlig
föreningshelg. Vår medlemstidning
Iktyostidningen utkommer 2
gånger/år.
Iktyosföreningen har 730 medlemmar
och uppbär statsbidrag för våra
verksamheter.
Vi är en del av den svenska
funktionshinderrörelsen och vårt kansli
ligger i Sundbyberg. Vår hemsida är
www.iktyos.se. Välkommen att
besöka den! Vi har en även en sluten
facebookgrupp som heter
Iktyosföreningen.












Iktyosföreningens regioner är 12 till
antalet, varav 10 har egna styrelser och
bedriver verksamhet. De regioner som inte
har styrelse har kontaktpersoner.
Regionerna inbjuder 1-3 gånger/år
medlemmarna till medlemsträffar för att
utbyta erfarenheter, samlas kring en
föreläsning eller göra en utflykt
tillsammans. En del regioner arbetar även
med utåtriktad information om iktyos och
har kontakt med andra organisationer samt
hälso- och sjukvården.
Som medlem i Iktyosföreningen tillhör
man geografiskt en region. Att ha en
regional och lokal förankring viktig för
många medlemmar. Dessutom visar
Iktyosföreningen att vi finns representerad
över hela landet.
På www.iktyos.se finns kalendarium för
varje region. Läs mer under länken Våra
regioner. Välkommen att delta i
regionaktiviteterna! Det går alltid ut
inbjudan från regionstyrelserna i god tid
inför ett medlemsmöte.

