Till
Distriktföreningar
Lokalföreningar

Föreningsbrev juni 2021
Tiden bara rusar fram och förra veckan slutade skolorna. Det innebär sommarlov och
semestrare för de flesta. Så i ett sista ryck innan vi alla tar ledigt och dansar runt
midsommarstången så kommer lite uppdateringar och information från förbundsstyrelsen.
Först vill jag börja med att tacka för ert engagemang under distriktsutbildningen den 25 april!
Ni alla är helt fantastiska och det är så kul att höra om det ni gör lokalt och se ert
engagemang.
När kommer till datorer, mejl och inloggningar så finns det i alla fall en vilja hos er alla även
om det kanske kännas lite motigt. Förbundsstyrelsen avser att fortsätta med utbildning både
i Office 365 och medlemsregistret. Exakt upplägg och datum för detta ber vi att få
återkomma med efter sommaren.
Vill även tacka de föreningar som var med och arrangerade olika stavgångsaktiviteter i början
av maj under #stavamedoss.

Vi behöver bli fler
Tyvärr är det så att förbundsstyrelsen ser att vi tappar medlemmar runt om i landet. Att bli
fler medlemmar är en högt prioriterad fråga för förbundsstyrelsen, där vi är beroende av er
som engagerar er lokalt. Medlemmarna är det viktigaste vi har som förbund och utan
medlemmar så är det svårt att påverka och förändra villkoren och driva våra viktiga frågor.
Dessutom påverkar det förbundets ekonomi men även er ekonomi ute i landet, då halva
medlemsavgiften går till distrikten och lokalföreningarna.
Vi behöver alla hjälpas åt för att bli fler medlemmar inom förbundet.
Förhoppningsvis så släpps restriktionerna och vi kan ordna öppet hus kvällar/fika
träffa/föreläsningar med mera ute i landet vilket kanske underlättar att nå ut och värva
medlemmar. Men vi kan inte sitta still i båten till dess. FS och kansliet har under våren
anordnat digitala föreläsningar, vilket vi även kommer fortsätta med i höst. Vill ni lokalt också
ordna digital föreläsning prata med er fadder i FS så ska vi se vad vi kan hjälpa till med.

Årsmöteshanslingar
En liten påminnelse åter igen om att skicka in era årsmöteshandlingar.
Vi saknar fortfarande handlingar från era årsmöten. Vi behöver få in dessa då de granskas av
våra revisorer innan förbundet ansöker om stadsbidrag i augusti. Så tacksam om ni
omgående kan skicka in era handlingar till oss. Har ni inte haft årsmöte ännu och vill ha hjälp
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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.

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 jurin.
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 ordna en del aktivister från kansliet under veckan så håll ögon och
öron öppna för vad som händer nationellt. Från och med september kan ni beställa materila
från kansliet till dyslexiveckan.
Världsdyslexidagen infaller den 7 oktober 2021. Precis som förra året kommer vi denna dag
att driva kampanjen #formadinbokstav #formadinbokstav2021.
På förening sidorna 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.

Kallelse och inbjudan till förbundsstämma den 24 oktober
Vi kommer även i år att genomföra en digital förbundsstämma. Den är planerat till söndag
den 24 oktober. Så boka in dagen redan nu! Handlingar och dagordning kommer i höst.
Förbundsstyrelse tänker att vi som förra året ordar med en digital utbildningsdag lördag den
23 oktober. Har ni önskemål på ämne som ni vill att vi tar upp så tipsa förbundsstyrelsen om
detta.

E-post – my club
Som ni säkert märkt så kommer en del mejl från avsändare my club. Det är mejl som sänd via
vårt medlemsregister som får avsändare my club. Förbundsstyrelsen förstår att det kan vara
förvirrande när det är en annan avsändare än dyslexiförbundet och vi ser just nu över
möjligheterna att ändra så att det blir tydligt att det är dyslexiförbundet som skickat mejlet.
Hoppas i alla fall att ni inte fått alt för många frågor runt detta av medlemmar, eller att viktig
information missats på grund av detta.

Kansliet öppettider under sommaren
Kansliet kommer ha semesterstängt vecka 27- 31.
Har ni frågor som ni behöver dryfta eller är i behov av hjälp under denna tiden kan ni alltid
väna er till era faddrar i förbundsstyrelsen eller förbundsordföranden.
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Digital signering
Förbundsstyrelsen ser över möjligheten att kunna erbjuda digital signering av protokoll för
lokalföreningar och distrikt ute i landet till en relativ låg kostnad.
Just nu testar vi detta tillsammans med Skåne distrikt och Skånes lokalföreningar. Är ni andra
distrikt och lokalföreningar intresserade så mejla in ert intresse för detta till
forbundstyrelsen@dyslexi.org så återkommer vi med mer information om upplägg och när vi
kan köra i gång i lite större skala.

Hemsidan
Dyslexiförbundets hemsida håller i år på att omarbetas och senare i år så kommer den få ett
nytt modernt utseende. Vi behöver byta system som hemsidan ligger i då det är för gammalt
och inte längre går att uppdatera. I samband med det så uppdateras även förbundet grafiska
profil. Det är ett omfattande arbete som pågår med många spännande saker som kommer
lyfta förbundet att bli det moderna förbund vi vill vara, i enlighet med vår verksamhetsplan.
Senar i höst kommer det mer information om detta spännande arbetet.

Till sist
Vill jag önska er alla en underbar sommar. Njut av hemmamester, bad, avkopplande
skogspromenader eller utmanande seglatser. Oavsett vad ni gör så hoppas jag att ni alla får
må bra och njuta av härligt väder.
Kanske finner ni er i ett sammanhang där ni möter ni nya potentiella medlemmar

Ta hand om er där ute!
Hälsningar förbundsstyrelsen
genom
Catrine Folcker, förbundsordförande
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