
 

 

   Falun 2016-09-23 

 

 

Välkommen till Mellan/Norra kretsens kretsträff i 
Sundsvall 10-11 november 2016  
 

Kretsträffen kommer att vara i Lystrassistans lokaler, Esplanaden 25 i 
Sundsvall. Det finns möjlighet att bo på Quality Hotel till rabatterat pris. 
Hotellet ligger vägg i vägg med Lystras lokal. 
 
Torsdag 10 november 

12.30  Välkommen till Sundsvall. Information om kretsträffen. 

13.00–14.00  Demonstration och presentation av arvsfondsprojektet  
”Racerunning Sweden”. Kathleen Persson 

14.15–15.15 Presentation av det nystartade demokratiprojektet ”Mitt Val”  i 
Sundsvall . Ett projekt om inflytande och egenmakt som vänder sig till 
ungdomar som går i grundsär- och gymnasiesärskola  

15.15–15.45 Fika 

15.45–16.00 Information om Erasmus programmet och volontärtjänst i Sundsvall. 
Elisabeth Orre 

16.00–17.00 Presentation av projektet ”Aktiv Fritid” i Gävle Kommun. Cecilia Hillgren
  

17.00–17.30 Olle Norberg kommer och berättar kort om Musikschlaget. 
Musikschlagerfestivalen som går av stapeln lördag 12 november.  
Passa på att stanna kvar i Sundsvall och upplev den stora festen 

17.30–18.30 Hur ska kretsarbetet i FOMS kunna utvecklas? Utifrån att FOMS 

numera har två kretsar krävs det ett stort engagemang för att få 

kretsen aktiv. Diskussioner i grupper. Hur ska vi bli fler medlemmar? 

19.00 Middag med underhållning  



Fredag 11 november 

08.00-09.00     Frukost  

09.00-09.45  Bröllopsfilmen.  
När Kronprinsesseparet gifte sig 2010 ville försvarsmakten ge en 
annorlunda bröllopsgåva till brudparet. Det blev ett upplevelseläger 
för ungdomar med lindrig utvecklingsstörning. 

 
09.45-10.30  Service assistent i Skellefteå kommun. Ett nystartat projekt inom 

Kommunen där man erbjuder personer med funktionsnedsättning fast 
jobb. Helen Rönnblom. 
 

10.30–10.45  Fika 
 

10.45–11.30   Information från Jämtland. 
  * Samarbete över kommungränserna 
  * Aktiv ”brukardelaktighet” kring fritidsaktiviteter 
  * Sociala medier som kommunikationsverktyg 
 
11.30–12.30  Erfarenhetsutbyte  

Hur kan vi samverka med andra aktörer ex assistentbolag, 
studieförbund, sociala företag, föreningar?  
Hur ska vi nå ut med information? Hemsida, medlemsmail, Facebook 
 

12.30  Avslutar vi kretsträffen med lunch. 
 
 
Kostnad för kretsträffen:  500: -  
Logikostnad: enkelrum: 952: - inkl. frukost (inkl. moms). Rum bokar ni själva 

tfn 060-16 00 03/02/04.  
Uppge Lystra vid bokningen så får vi assistansbolagets rabatt. 
Hotellet fakturerar var och en så ta med faktureringsunderlag. 
Ett antal rum är reserverade till 10 oktober, efter det kan man inte 
garantera att det finns lediga rum. 
 

Sista anmälningsdag  fredag 28 oktober  
till någon av oss: 

 
Gunilla Norberg gunilla.norberg@hudiksvall.se 
Niklas Bergdahl niklas.bergdahl@sandviken.se 
Annette Smalsjö annette.smalsjo@fagersta.se 
Kristina Viking info@tallkrogen-fub.se 
Metha Wahlström Halse metha.wahlstrom-halse@ltdalarna.se 
 
 
 

Välkommen till en trevlig och intressant kretsträff 


