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Som medlem i SCA Network är man välkommen som medlem i vår Facebookgrupp. Den är en sk
hemlig grupp och inte tillgänglig för andra än de som är deltagare i gruppen.
Maila sofie@sca-network.se om du vill gå med!
Donering till Macquarie University i Sydney
Vi har skänkt 85 000 SEK till Macquarie University i Sydney. Här testar man nya, samt redan godkända
läkemedel, på Zebrafiskar som har SCA3/MJD. Deras forskning går ut på att ta bort MJD/SCA3
proteinet som utvecklar SCA3/MJD. På sikt skulle detta kunna leda till att man får fram läkemedel
som bromsar utvecklingen av SCA3/MJD hos människor.
En förening som heter ” MJD Foundation” är den huvudsakliga sponsorn till projektet i Sydney. MJD
Foundation är en förening i Australien som enbart fokuserar på SCA3/MJD.
Ca 15 min 40 sek in i nedanstående länkade reportage hittar ni ett besök på Zebra fish lab och lite
info om MJD i Australien:
http://www.abc.net.au/news/2016-04-22/australia-wide-april-23/7351252
Ytterligare donering till Henry Paulsons
forskargrupp
Föreningen har skänkt ytterligare 325.000 kr till Henry Paulson Group. Gruppen finns på University of
Michigan, USA, och leds av den renommerade forskaren Dr Henry Paulson. Gruppen har länge
forskat om SCA3 och har mycket gott renommé. Här kan du se Henry berätta om sin forskning om
Neurogenetic diseases: https://www.youtube.com/watch?v=y3RYNuY_Kto
Dr Paulson är också en av nyckelpersonerna i ”Alliance to fight SCA 3”, se http://www.medgentuebingen.de/downloads/Alliance_to_Fight_SCA3.pdf .
TACK! Ny företagssponsor och gåva!
Vi har fått en ny företagssponsor! MKTT, Mikael & Karins Takstolstillverkning (Slageryd, Korsberga).
Vi vill också passa på att tacka Ingvar Johansson för sitt fina initiativ att vid sin födelsedag be om
bidrag till SCA Network istället för presenter. Tack för den gåvan och grattis i efterskott!

Onsdagen den 18/1 håller vi vårt första ordinarie styrelsemöte för 2017!
Det var allt för denna gång! På återhörande.
Styrelsen för SCA Network
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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!
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. Sätt in pengar på bankkontot clearing: 1235 kontonr: 0226891hos Danske bank.
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