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NYHETSBREV SCA NETWORK - NR 5, 2016 

Vi har skänkt pengar till forskning! 

 
Som ni har sett i tidigare nyhetsbrev så har SCA Network fått in lite större gåvor. Vi har nu gjort den 
första överföringen i föreningens historia till en forskargrupp! 
 
Den forskargrupp som nu har valts ut lägger sin fokus kring forskningsprojekt som går ut på att ’Tysta 
den sjuka genen’ som ger vår sjukdom. Gruppen finns i Michigan, USA, och leds av den renommerade 
forskaren Dr Henry Paulson.  

 
 Gruppen har länge forskat om SCA3. Det kommer i huvudsak att vara Hayley McLoughlin som driver 
arbetet på laboratoriet (högra fotot, tillsammans med Dr Paulson). 
 
 De uttrycker sin stora tacksamhet över gåvan. Vi har bidragit till deras forskning med 250 000 kr. 
Nu pågår arbete för att hitta lämpliga projekt att skänka pengar till. 
 Har du något förslag så tar vi tacksam emot detta! 
 
Vi har även gjort en uppdatering av hemsidan där man lättare hittar till hur man kan bli medlem eller 
skänka ett bidrag. 
 

Alla gåvor gör skillnad! Tillsammans kan vi göra det bättre. 
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Stora företagssponsorer 

 

Här följer presentationer av de företag som valt att stödja föreningen med ett sponsorskap som STOR 

sponsor. Deras bidrag är ovärderligt för föreningen och vi har en förhoppning om att ni som 

medlemmar i första hand stöttar våra sponsorer vid val av era leverantörer. Om man klickar på 

logotypen så kommer man till företagets hemsida. 

 

Vi tackar våra sponsorer och medlemmar för deras bidrag!  

Det var allt för denna gång! På återhörande. 

Styrelsen för SCA Network 

 

Vill du vara med som medlem hittar du information här: http://www.sca-network.com/medlemmar/ 

Skulle Du vilja stötta föreningen med ett bidrag (engångssumma eller månadsinsättning) så är det 

också välkommet. 

 Det går också att bli företagssponsor. Vänligen kontakta styrelsen på info@sca-network.com om Ditt 

företag önskar bli företagssponsor. 

Viktigt att veta är att föreningen är helt ideell, där alla medel som samlas in i föreningen går till 

forskning kring sjukdomen SCA3. Sätt in pengar på bankkontot clearing: 1235 kontonr: 0226891 hos 

Danske bank. 
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