NYHETSBREV SCA NETWORK - NR 1, 2018
Som medlem i SCA Network är man välkommen som medlem i vår Facebookgrupp. Den är en så
kallad hemlig grupp. Det innebär att den inte är tillgänglig för andra än de som är deltagare i gruppen
och bara för medlemmar. Hör av er på mail till sofie@sca-network.com om ni har Facebook och vill
vara med!
Årsmötet 2018-03-19
I går, söndagen den 18 mars, hade vi vårt årsmöte. Denna gången hade vi fått låna en lokal i Nässjö
av Sörängens Folkhögskola. Vi är enormt tacksamma för lånet av lokal, all hjälp med disk,
matleveranser (pajer), sladd-lån, kakbakning, frukt- och drickainköp. Och som vanligt väldigt trevligt
att träffa er som närvarade.
Och sist men inte minst STORT tack till våra talare, Dr Martin Paucar och Docent Erik Iwarsson från
Karolinska/Karolinska Institutet i Huddinge/Solna för deras uppskattade närvaro och presentationer.
I nästa nyhetsbrev kommer vi göra ett försök att sammanfatta vad som sades.

TACK!

Vi vill rikta vårt stort TACK till våra medlemmar Fredrick Carlsson och Marie & Rolf Danvall som vid
sina respektive årsdagar/festligheter önskade sig gåvor till SCA Network. Ett fantastiskt och
välbehövligt stöd som kommer att ges vidare som forskningsbidrag till forskning kring SCA3.
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Företagssponsorer
OM NI HAR FÖRSLAG PÅ NYA FÖRETAGSSPONSORER – TVEKA INTE ATT KONTAKTA OSS på
info@sca-network.com!
Här följer presentationer av de företag som valt att stödja föreningen med ett sponsorskap. 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 eller kontakt.

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. Sätt in pengar på bankkontot clearing: 1235 kontonr: 0226891hos Danske bank.
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