Verksamhetsberättelse för 2017
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Förtroendevalda under verksamhetsåret 2017
Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör:
Ledamöter:

Ingrid Andersson
Aase Jönsson
Stellan Johansson
Lars Eric Nilsson sekr.
Ingeborg Balhuizen
Eva von Bahr
Mikael Lundahl

Suppleanter:

Johan Sallby
Ingalill Sjunnesson
Eva Glentoft
Lise-Lotte Nilsson
Catharina Åkerman
Claudia Sallby
Marita Larsson

Revisorer:

Jörgen Palm
Lena Franzén
Rikard Ohlsson
Ann Byrhult-Pålsson

Revisor suppleanter:

Ungdomsansvarig:
Ungdomsrepresentanter:

Johan Sallby
Edwin Larsson, Mige Lundahl
Marita Larsson, Eva Glentoft

Studieorganisatör:
Webb. ansvarig:
Medlems ansvarig:

Catharina Åkerman
Lars Eric Nilsson och Eva von Bahr.
Lars Eric Nilsson och Catharina Åkerman.

Förbundsrepresentanter:

Ann Byrhult-Pålsson har varit vice
förbundsordförande. Mikael Lundahl ledamot,
ungdomsfrågor och IT.
Johan Sallby har varit ordförande i
ungdomskommittén, Ingrid Andersson har
tjänstgjort i valberedningen.

Valberedning:

Bo G Jönsson, Dennis Krisby
Joakim Uppsäll-Sjögren
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Ordföranden har ordet

Då var det dags att titta tillbaka på året 2017. Det känns som om tiden går fortare och fortare för
varje år. J När jag läser verksamhetsberättelsen för 2017, upplever jag att vi har haft många
arrangemang under året..
Jag hoppas och tror att många som har dyslexi känner att vi har varit till hjälp och stöd för dem.
Medlemsantalet i distrikt Skåne var vid årsskiftet 2017- 1681 medlemmar och vid årsskiftet 20181598 medlemmar. Minskningen beror på att icke betalande medlemmar togs bort i samband med
ett nytt år.
Traditionsenligt inledde vi året med ett upptaktsmöte den 27-28 januari på Malmö folkhögskola,
där vi planerade för det nya året. Speciellt roligt var att nästan alla förtroendevalda var
närvarande. På fredagskvällen startade vi med dagordningen och kvällen avslutades med god mat
och därefter övernattning i Malmö. Under lördagen fortsatte vi med dagordningen och tog beslut
på olika aktiviteter under året.
Årsmötet ägde rum i Röstånga Gästgivaregård den 29 april. 37 medlemmar deltog i
förhandlingarna och vår Förbundsordförande Bengt-Erik Johansson från Stockholm var ordförande
på årsmötet.
Barn- och familjelägret den 26-27 augusti var även i år på Röstånga Gästgivaregård med ett 50-tal
barn/ungdomar och vuxna. Vi fick uppleva två underbara dagar med givande föreläsningar av
Maria Helmer ”Högläsning-fröet till all läsning, Inger Rålenius på Skrivknuten berättade om
”Problem och möjligheter för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi” och Eva Elg föreläste
om ”Att möta varje elev så att den utmanas och känner att lärandet är meningsfullt”. Barn och
ungdomar hade ett eget program och Inger Rålenius samtalade med dem i mindre grupper och
det var också andra aktiviteter som t.ex. bad på Röstånga Camping.
Dysleximässan den 20-21 okt. var i år förlagd till Gävle. Det var ett 40-tal föreläsningar och 50-tal
utställare och några från Skåne var funktionärer. Förbundsrådet började den 21 och avslutades
sön. den 22 okt.
Våra ungdomar har även i år haft många aktiviteter och jag vill säga ett varmt och innerligt tack till
alla våra ungdomsledare.
Slutligen vill jag tacka alla förtroendevalda och alla övriga medlemmar för ert arbete och ert
positiva stöd under året. Jag ser fram emot ett nytt givande år 2018 för Dyslexiförbundet i Skåne.
Ordf. Ingrid Andersson
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Medlemsantal
Hela Dyslexiförbundet har under året haft 7 510 medlemmar i hela landet.
Distriktet Skåne är förbundets näst största distrikt, efter Stockholm, och hade vid året
slut totalt 1 598 medlemmar, varav 107 har varit faktura- & stödmedlemmar. Detta är en
minskning från föregående år med 83 medlemmar delvis beroende på utrensning i
registret av icke betalande.
Vi har även två hedersmedlemmar, Skånes två grundare Allan Nilsson och Nils Hartvig.

Distrikt Skånes lokalföreningar
Distriktet Skåne har under 2017 haft fyra lokalföreningar på totalt 1 598 medlemmar
Helsingborg/Höganäs
157 medlemmar varav 7 stödmedlemmar
Hässleholm
81 medlemmar varav 3 stödmedlemmar
Malmö
1 047 medlemmar varav 74 stödmedlemmar
Nordvästskåne
313 medlemmar varav 23 stödmedlemmar

Styrelsemöten och årsmöte
Till vårt årsmöte var
förbundsordföranden Bengt Erik
Johansson inbjuden att hålla i
klubban.

Distrikt Skåne har under år 2017 haft 4 protokollförda styrelsemöten, varav ett var ett
konstituerande möte direkt efter årsmötet, samt ett Årsmöte för lokalföreningarnas
ombud och övriga medlemmar i Skåne.
27-28 jan
Upptaktsmöte och styrelsemöte, Malmö Fhs.
29 april
Konstituerande möte, hölls som web möte.
26 juni
Styrelsemöte, Farhult
25 okt
Styrelsemöte, Hyllinge skola
29 april
Årsmöte på Röstånga Gästgivaregård.
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Styrelseuppdrag i Dyslexiförbundets styrelse.
Ann Byrhult-Pålsson
Mikael Lundahl
Johan Sallby
Ingrid Andersson

Vice ordförande i Förbundsstyrelsen
Ledamot i Förbundsstyrelsen
Ordförande i Förbundets ungdomsstyrelse
Ledamot i Förbundets valberedning

Föräldragruppen
I föräldragruppen, som ansvarar för Barnoch familjelägret, har följande ingått:
Renée Johansson, Viken
Ingalill Sjunnesson, Oxie
Catharina Åkerman, Svedala
Ingrid Andersson, Bjuv
Aase Jönsson, Billeberga. (är inte med på bild)
Föräldragruppen har haft samarbete med
distriktets ungdomssektion inför lägret.
Föräldragruppen har under 2017 har träffats och haft telefonkontakter vid ett flertal
tillfällen och planerat för distriktets Barn- och familjelägret som hölls på Röstånga
Gästgivaregård. Vid dessa träffar har man diskuterat programmet, föreläsare och
ekonomin.

Ungdomsgruppen
Ungdomssektionen har haft flera träffar, för att planera sin verksamhet.

Året började traditionellt med att
ungdomarna anordnade Bowlingträffen i
febr. i Åstorp med ca 40 deltagare.
Här fick barnen tillfälle att utmana
föräldrarna.
Efteråt hade hallföreståndaren ordnat
Hamburgare och pommes med dricka.
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”En skåning ger aldrig upp – det finns inget
dåligt väder”
Orden myntades av Claudia Sallby efter att den 9
september genomfört dressincykling från Ljungbyhed till
Klippan i hällande regn.
Efter målgång blev det en efterlängtad grillning under
paraply.

Den 2-5 november hade ungdomarna ett
femdagars Höstläger i scoutstugan
Skåningsboda på Linderödsåsen, nordost
om Höör, med ca 25 deltagare.

Det 30-tionde Barn- och familjelägret 2017
Sista veckan i augusti den 26-27, var det
åter dags för vårt traditionella barn- och
familjeläger. Närmare bestämt det 30 i
ordningen!
Lägerplatsen var Röstånga gästgivergård
även denna gång.
Deltagarantalet var som vanligt stort, ca
60 personer, ungefär lika många vuxna
som barn.
Under både lördag - söndag hade de vuxna ett gediget program med intressanta och
lärorika föreläsningar, som även lockade ungdomar.
Barn och ungdomar hade som vanligt ett eget program med tävlingar och olika
utomhusaktiviteter som bad på Röstånga Camping.
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Det hände på Familjelägret:
På lördagsförmiddagen lyssnade vi till Maria
Heimer, som är utvecklingspedagog i
Staffanstorp.
Hon arbetar förebyggande med barns språk-.
läs- och skrivutveckling och hon är också
författare och föreläsare. Hon berättade om
sitt uppdrag att inspirera barn till läsning och
har ett nära samarbete med kommunens
skol- och barnbibliotekarier.

Efter en härlig lunch berättade Inger Rålenius
från Stockholm om hur man får självkänsla till
att vara en stolt person med dyslexi.
Hon arbetar på Skrivknuten, där hon ger råd,
stöd och information om läs-, skriv- och
räknesvårigheter. Dessutom föreläser hon,
anordnar mässor och tar emot besök.
Hon hade också givande diskussioner med alla
barnen och ungdomarna i mindre grupper.

Innan kvällens middag hade Ingela och
Marita ordnat en trevlig tävling ute i det
gröna för både vuxna och barn.
Där fick föräldrarna tävla mot barnen. Det var
fantastiskt roligt att se hur man löste de olika
uppgifterna med glada skratt och hejarop på
de olika lagen.

Edwin kom tvåa i att stoppa in så många
marshmallows som möjligt i munnen.
Gissa vem som kom etta?

Här ser vi Inger Rålenius i äggskedstävlingen.
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På lördagskvällen samlades alla för en gemensam middag och därefter samkväm med
diskussioner och utbyte av erfarenheter för både vuxna och barn.

På söndags förmiddagen berättade Eva Elg
om sitt arbete i Bjuvs kommun och knöt
det till forskning.
Hon har arbetat i skolans värld i 30 år med
barn i alla åldrar. Det har alltid fascinerat
henne att möta varje elev, så att han/hon
utmanas och får känna att lärandet är
meningsfullt.
De senaste året har hon arbetat med barn
i problematisk skolfrånvaro och hon
presenterade fungerande rutiner för att
främja närvaro.

På dagarna hade barn- och ungdomarna ett eget
uppskattat och omväxlande program med olika
tävlingar och uteaktiviteter bl.a. utomhusbad i
bassängerna på Röstånga Camping.

På söndags eftermiddagen fick vi information från Dyslexiförbundet och distriktet och
slutligen fick skriva vår utvärdering om lägret. Sen drack vi en kopp kaffe med kaka, innan
vi utdelade avskedskramar och åkte hem.

Stöd till medlemmar
Vi har under året arbetat med att ge råd och stöd till föräldrar och ungdomar, både per
telefon, mail och personliga möten. Några representanter har suttit med som stöd vid
elevvårdskonferenser.
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Föreläsningar inom distriktets regi.
Under 2017 har distriktet arrangerat följande/nedanstående föreläsningar:
1 april

Temadag ”Alla kan skriva!” Martin Tiberg som berättade om
forskningsprojektet ”Alla kan skriva”, Elisabeth Engvall-Younsi och Karin
Herlitz berättade om sina erfarenheter med skrivverktyget i projektet. Dagen
arrangerades tillsammans med Dyslexisamverkan Skåne (Dyslexiförbundet
Skåne/Malmö, FDB, Malmö folkhögskola och Svenska Dyslexiföreningen)
och ABF.

10 maj

Nordvästskånes lokalförening anordnade en
distriktsföreläsning i Hyllinge skola.
Eva Funk föreläste om sin och sina barns dyslexi samt hur hjärnan
fungerar. Detta gjorde hon på ett mycket populärt sätt.
Föreläsningen drog över 60 deltagare till skolan i Hyllinge.

21 sept.

Hässleholm anordnade en distriktsföreläsning med
Ronny Karlsson från Markaryd som talade om
läsinlärningsmetoden ”Bravokod”. Några
medlemmar från distriktet var närvarande.
Det lottades ut två olika böcker skrivna av Martin
Ingvar, där han beskriver Ronny Karlsson som
”Undret i Markaryd”.

26 okt.

DD nov.

Distriksföreläsning i Malmö, där Joakim Samuelsson
skulle föreläst om att ”undervisa matematik”, blev
inställd pga sjukdom.
Kommer att genomföras under 2018 istället.

Distriktförelösningen i Helsingborg blev uppskjuten.
Kommer att genomföras under 2018 istället.
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Kurser och konferenser mm.














*)

Förtroendevalda samlades för en
”Uppstartskonferens” med årsplanering i Malmö
den 27-28 januari.
Ett 40-tal medlemmar och familjer spelade
bowling i Åstorp i februari, arrangerat av
ungdomarna.
Har deltagit på Dyslexisamverkan Skånes träffar.
Har deltagit i SKEDS referensträffar i Lund samt
Nätverk Dyslexi Skånes (NDS) träffar i Örkelljunga och Östra Göinge.
Ett 60-tal medlemmar deltog i Barn och familjeläger på Röstånga Gästgivare gård
den 26-27 augusti.
Under Dyslexiveckan 2-8 okt. bjöd lokalföreningarna på olika lokala arrangemang,
under rubriken ”Hitta ditt sätt att läsa”.
Medlemmar deltog i Dysleximässan i Gävle den 20-21 oktober.
Styrelsemedlemmar deltog i Förbundsrådet i Gävle den 21-22 oktober.
Styrelsemedlemmar har deltagit i möten som HSO Skåne har arrangerat.
Vår ungdomsrepresentant har deltagit i Förbundets Ungdomsstyrelsemöten i
Stockholm, vid ett flertal tillfällen.
Tillhandahöll information om och från Dyslexiförbundet på SKED:s
föräldraföreläsningar i Sjöbo och i Malmö.
Vi deltog i SPSM:s dialogmöte med intresseorganisationer, s.k. Regionalt
intresseråd, södra regionen.
Förkortningar;
FDB= Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn.
SKED= Skånes Kunskapscentrum för Elever med Dyslexi.
SPSM= Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Media medverkan
Vi har deltagit i debatten kring läs- och skrivsvårigheter i dagspress och lokaltidningar.
Några har också varit med i intervjuer i radion angående hjälp och stöd till elever med läsoch skrivsvårigheter.
Distrikt Skåne har också en grupp på Facebook, med mer än 280 gillare, och har en egen
hemsida i förbundets portal. http://www.dyslexi.org/foreningar/distrikt-skane
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Ekonomiska anslag till verksamheten
Region Skåne

Andra typer av bidrag och samarbete
Vi vill tacka de som har stöttat vår verksamhet på annat sätt än ekonomiskt:
Bl.a.
ABF Skåne
ABF avdelningarna i Skåne
Icke att förglömma alla privatpersoner och familjer som har ställt upp och arbetat ideellt
utan ersättning för oss. Vi hade inte kommit långt utan Ert arrangemang och insatser.

Verksamhetsberättelsens undertecknande
……………………………………………….

……………………………………………….

Ingrid Andersson ordförande

Aase Jönsson vice ordf.

……………………………………………….

……………………………………………….

Stellan Johansson kassör

Lars Eric Nilsson ledamot/sekr.

……………………………………………….

……………………………………………….

Ingeborg Balhuizen ledamot

Eva von Bahr ledamot

……………………………………………….
Mikael Lundahl ledamot

Vi önskar den nya styrelsen lycka till inför verksamhetsåret 2018.

Söderåsvägen 227, 267 90 BJUV.

skane@dyslexi.org
Tel: 070-733 18 39.
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