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Mötesanteckningar

Mötesanteckningar, gruppövning 2019, SCA Network
Tid och plats: 2019-03-17,Sörängens folkhögskola, Nässjö.
Syfte med gruppövning:
• Ge föreningen och styrelsen tips och idéer för kommande år.
• Dela med oss av tips i vår vardag. Vi är många i liknande situation, och kan säkert dra
nytta av varandras erfarenheter.
Praktiska detaljer:
• 5 grupper
• Under ca 30-60 minuter diskuterar ni:
o Vad kan styrelsen/föreningen jobba med under året?
o Ett tips i vardagen som ni vill dela med er av. Det kan ha med SCA att göra,
men kan lika gärna vara ett tips om vad som helst, till vem som helst!
• Någon i gruppen presenterar tipsen. Kan vara 1 + 1 tips, eller fler.
• Låna penna och papper av Mikael. Utse 1 ”ordförande” i gruppen.
Noteringar:
Tips till föreningen eller styrelsen
• Skicka påminnelse om medlemsavgift några gånger under året, för att säkerställa att vi
ej förlorar medlemmar.
• För SCA3s talan ut mot sjukvården och andra intressenter. Foldern som gjordes för
några år sedan var ett bra verktyg för detta.
• Var med på någon mässa och marknadsför SCA Network.
• Delta i de ataxidagar som Karolinska anordnar i höst.
• Undersök möjlighet att implementera autogiro för medlemsbetalning. Detta för att
underlätta administrationen för medlemmar, samt minska risken att medlemsbetalning
glöms bort.
• Skaffa Facebook och LinkedIn. Bjud in till exempel Henry Paulsson att bli följare av
vår LinkedIn-sida.
• Gör det möjligt att få gåvor eller andra personliga bidrag att bli publicerade på
hemsidan. Det vill säga på samma sätt som för sponsorer.
• Försöka öka antalet som kommer på årsmötet. I synnerhet personer som ej varit med
tidigare. Försöka att förmedla att årsmötet inte bara är ett formellt årsmöte, utan ett
tillfälle att träffa andra i liknande situation, samt det faktum att större delen av mötet
är allmän information och dialog. Det kan också finnas en viss oro att man ska bli
invald i styrelsen om man deltar på årsmötet. Detta är inte fallet, då det är högst
frivilligt att vara med i styrelsearbetet.
• Lägg till en högre nivå på sponsorpeng.
Tips i vardagen
• Om medlemmar kommer över idéer från var vi kan söka bidrag, alternativt möjliga
framtida sponsorer, skicka detta till Tobias och styrelsen så att vi eventuellt kan söka
dessa bidrag/sponsormöjligheter.
• Det finns ett hjälpmedel som heter ”Turner”. Detta hjälpmedel är väldigt uppskattat av
vissa i föreningen, och något som därför bör publiceras på hemsidan.
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Det är viktigt att fortsätta att hålla kontakten med de anhöriga som är drabbade av
SCA3.
Det finns en elrullstol som en medlem i föreningen har. Denna väger bara 30 kg och är
väldigt praktisk. Denna bör läggas upp på hemsidan.
Gör en plan för dina mål för varje år. Detta gäller alla människor, dvs inte bara de som
är drabbade av SCA3. Detta gäller både daglig sysselsättning och privat. Det finns
flera metoder för detta att läsa om på internet.
En medlem i föreningen har en stång vi sängen som är väldigt praktisk. Denna bör
läggas upp på hemsidan.
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