Till
Distriktföreningar
Lokalföreningar

Föreningsbrev augusti 2021
Då är det dags att starta upp verksamheten efter sommaren. Hoppas ni alla njutit av en
underbar sommar. Vet att en del lokalföreningar haft lite verksamhet även under sommaren,
vilket jag hoppas fungerat bra för er alla.
Vi står fortfarande inför en osäker höst när det gäller hur vi kan träffas i verkligheten eller
inte med tanke på den fortsatta pandemin. Förbundsstyrelsen rekommenderar er alla att
vara fortsatt försiktiga, lyssna på Folkhälsomyndigheten och ta hand om er. Vi vet även att
detta krockar med ert stora engagemang och vilja att driva verksamhet IRL (i verkliga livet).

Utbildningar
Därför vill vi börja detta brev med att bjuda in er alla till en ”pepp-kväll” utifrån ett
medlemsvärvande, vårdande perspektiv.

Webbmingel med representanter från FS. Måndag den 20 september kl.18.00-19.00
Under kvällen kan ni dela med er om er verksamhet ni tänker genomföra under hösten.
Förbundsstyrelsen kommer även informera om vad som händer under dyslexiveckan från
centralt håll och även berätta om en ny kampanj som är på gång.
Vi hoppas det blir en inspirerande kväll som kan hjälpa er att fortsätta det viktiga arbetet ni
gör ute i Sveriges avlånga land. Och att det leder till att vi kan bli fler medlemmar i förbundet.
Anmäl er till kvällen genom att mejla Helene Kindstedt helene.kindstedt@dyslexi.org .
Anmälan skriver du ditt namn, din mejladress och ”pepp-kväll”.

Utbildningsdag för alla medlemmar den 23 oktober mellan kl 10-15
Den 23 oktober kommer det anordnas flera olika webinar för alla förbundets medlemmar.
Mer information om program kommer skickas ut senare till alla medlemmar i förbundet.
Maxantal platser till dagen är 100, först till kvarn är det som kommer gälla.
I november kommer vi ordna en utbildningskväll inom TEAMS FS återkommer med tid och
datum för detta.

Kallelse och inbjudan till förbundsstämma den 24 oktober
Söndag den 24 oktober kl 10.00-15.00 kommer vår förbundsstämma gå av stapeln.
Förbundsstämman kommer även i år att hållas digitalt i zoom. Separat information och
handlingar till förbundsstämman kommer sändas ut till er inom kort om ni inte redan fått
det.
Anmälan ska vara Helene Kindstedt 073-415 77 88, helene.kindstedt@dyslexi.org till
handa senast den 30 september. I anmälan ska ni uppge namn, mejladress samt förening ni
representerar. Skriv även att det är förbundsstämman er anmälan avser.
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Fortfarande inte för sent att nominera till årets dyslexipris
Det är hög tid att nominera en eldsjäl nära dig till årets dyslexipris. Syftet med priset är att
uppmuntra och främja insatser som bedöms leda till positiva resultat för personer med
dyslexi, dyskalkyli eller andra läs-, skriv- och räknesvårigheter. Personer, föreningar eller
institutioner kan nomineras. Här kan du läsa mer om dyslexipriset och vilka som sitter i juryn.
Här kan du nominera.

Dyslexiveckan
Dyslexiveckan är i år den 4 till 10 oktober och temat för årets dyslexivecka är Kultur för alla –
på olika sätt. Det kommer ordnas flera webinar under veckan som bland annat arrangeras
tillsammans med våra systerorganisationer. Här kan du läsa mer om programmet:
Dyslexiveckan 2021 | Dyslexiförbundet
Från och med september kan ni beställa material i webshopen till dyslexiveckan.
Världsdyslexidagen infaller den 7 oktober 2021. Precis som förra året kommer vi denna dag
att driva kampanjen #formadinbokstav #formadinbokstav2021.
På föreningssidorna finns mer information om aktiviteter som ni kan anordna lokalt. Ni
behöver vara inloggade på Office 365 för att komma åt informationen. Ni hittar även mer
information om dyslexiveckan på vår hemsida.

Årsmöteshandlingar
Med risk för att vara tjatig så behöver vi återigen påminna om att skicka in era
årsmöteshandlingar.
Vi behöver få in dessa då de granskas av våra revisorer innan förbundets ansökan om
stadsbidrag i som ska in nu i dagarna. Så tacksam om ni omgående kan skicka in era
handlingar till oss.
Har ni inte haft årsmöte ännu och vill ha hjälp med årsmötet så hör av er till er kontaktperson
i förbundsstyrelsen så hjälper vi till. Vem som är er kontaktperson hittar ni här.
Här finner du det ni ska fylla i och skicka in utöver verksamhetsberättelsen, ekonomiska
rapport samt verksamhetsplanen.

Läs & Skriv
Det är dags att återigen se över hur många extra tidningar av varje nummer av Läs & skriv ni
behöver vid er lokal - distriktsförening. Det var länge sedan sist som detta gjordes och av
flera olika anledningar behöver vi se över detta.
Förbundsstyrelsen har beslutat att alla lokal- och distriktföreningar kommer få 10 exemplar
av varje nummer. Önskar ni fler exemplar så får ni gå in i webshopen och beställa dessa
extra exemplar ni önskar. I dagsläget bjuder vi på tidningen men ni får själva stå för
portokostnaden.

Dyslexiförbundet
Org. Nr 857204-1930
Telefon 08-665 17 00

Spånga Torgväg 4
163 51 Spånga

forbundet@dyslexi.org
www.dyslexi.org
sida 2 av 3

Kansliets öppettider
Från och med 30 augusti ändras öppettiderna för förbundets telefonväxel.
Växeln kommer vara öppen Måndag kl 10-12, Tisdag och Torsdag kl 13-15

Tips om bidrag som kan sökas av lokalföreningar.
Alla har rätt till en aktiv fritid!
Radiohjälpen bidrar till fritidsaktiviteter i hela landet för personer med funktionsnedsättning.
Sök bidrag från Radiohjälpen på Sök medel | Radiohjälpen (radiohjalpen.se)
Ansökningsperioden öppnar 16 aug och stänger 1 oktober 2021. Välkommen med er
förenings ansökan!

Till sist
Vill jag önska er alla varmt välkomna tillbaka från sommaruppehåll.
Tillsammans kan vi få en härlig termin med massa sprudlande verksamhet som
förhoppningsvis leder till att vi hämtar upp nya och nygamla medlemmar till förbundet.
Tillsammans är vi starka och kan påverka!
Har ni tankar idéer, funderingar tveka inte att kontakta mig eller er fadder i
förbundsstyrelsen.

Nu kör vi!
Hälsningar förbundsstyrelsen
genom

Catrine Folcker, förbundsordförande
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