
       

 

 

 

Bästa medlem! 

 

Det är fortfarande svåra tider i vårt land, vi har långt ifrån besegrat 

pandemin. Det drabbar såklart även Iktyosföreningen. Det råder bl.a. 

osäkerhet om vi kan anordna fysiska medlemsträffar på riks- och 

regionnivå i år. Det är svårt att göra en planering framåt som vi vet 

kan hålla, men vi i styrelsen har ändå förhoppningar att några 

verksamheter ska kunna genomföras i år.  

 

Vår föreningshelg som vi alltid brukar anordna i maj månad är framflyttad till september. Då hoppas vi att 

vi kan träffas och umgås som vanligt. Många saknar den fysiska gemenskapen i Iktyosföreningen och vi 

håller nu tummarna för att vi kan ses på Axevalla folkhögskola om cirka 5 månader. Vi inbjuder här i 

tidningen. 

 

Riksårsmötet har vi den 9 maj och kallelse på motsatta sidan här i tidningen. Mötet hålls digitalt och jag 

hoppas att så många medlemmar som möjligt vill delta. Välkommen att anmäla dig! 

 

Alla medlemshushåll har vid det här laget fått årets medlemsfaktura, per mejl eller per snigelpost. Jag 

hoppas att du fortsättningsvis vill stödja föreningen genom ditt medlemskap. Vi, och även andra 

funktionsrättsorganisationer, har netto förlorat medlemmar de senaste åren. Det är en utveckling vi vill 

vända. Vi är angelägna om att behålla våra medlemmar och därmed vår fina förening. Iktyosföreningen 

utgörs av våra medlemmar. Tack på förhand för ditt fortsatta medlemskap – det är värdefullt på många 

sätt! 

 

I vår tidning startar vi det vi kallar ”Barnens sidor”, vilket är tänkt att vara bestående från nu. Vi vill göra 

tidningen tillgänglig även för våra unga medlemmar och hoppas att du som är förälder kan uppmuntra ditt 

barn att medverka där. Det är ett sätt att försöka skapa engagemang hos den yngre gruppen av 

medlemmar. Det kan handla om att rita eller berätta något, ställa frågor som vi ska försöka besvara, eller 

söka brevkompisar som Ally bl.a. gör i detta nummer. Vad som helst – barnen bestämmer innehållet i 

”Barnens sidor. 

 

Jag önskar dig en god läsning! 

 

Mikael Gånemo 

Ordförande 

 


