Hej,
Detta är en inbjudan till att träffa landstingsmajoriteten i höst.
Vi i landstingsmajoriteten brukar träffa en stor del av er länsrepresenterade brukarföreningar varje
höst. Det är en tradition som vi tycker är viktig och givande. För två år sedan testade vi en ny modell
som innebar att vi bjöd in flera organisationer samtidigt till ett färre antal möten. Samtidigt avsatte vi
mer tid vid varje tillfälle och tog dessutom med berörda tjänstemän vid mötet. Vi upplevde att detta
var en mycket bra modell både för oss och för er och uppfattar att ni huvudsakligen tyckte likadant.
Utifrån de synpunkter som kommit in blir det dock några nyheter i år. Dels kommer vi vara i
Oskarshamn, i Blå Jungfrun, utifrån önskemål att vara mer mitt i länet. Det ska finnas hörslinga i
lokalen. Jag har också lagt in några eftermiddagstider och ändrat något i gruppindelningen. Slutligen
har jag lagt in en tid för ett ”uppsamlingsheat” för att ge ytterligare möjlighet för de som inte har
möjlighet att delta vid ordinarie tillfälle. Detta ”uppsamlingsheat” kommer att hållas i
landstingshuset i Kalmar.
Jag vill gärna ha svar om deltagande i ordinarie möte eller i ”uppsamlingsheatet” senast 11
september, men gärna innan. Vi ser gärna att ni skickar in eventuella frågor senast ett par veckor i
förväg. På så sätt kan frågor och synpunkter förhoppningsvis få svar vid samma tillfälle.
Här följer tiderna och bifogat till detta brev finns gruppindelningen. Nya föreningar har tillkommit
och några grupper har förändrats. Har man synpunkter eller frågor kring något, så får man gärna höra
av sig till mig. Likaså om det är särskilda behov eller liknande som behöver ombesörjas inför mötet.
Oskarshamn, lokal Blå Jungfrun
Grupp 1, 2/10 kl 13.00
Grupp 2, 2/10 kl 15.00
Grupp 3, 2/10 kl 17.00
Grupp 4, 16/10 kl 9.00
Grupp 5, 16/10 kl 10.30
Grupp 6, 16/10 kl 17.00
Grupp 7, 30/10 kl 13.00
Grupp 8, 30/10 kl 15.00
Grupp 9, 30/10 kl 17.00
Kalmar, landstingshuset
Uppsamlingsheat, 13/11 kl 17.00

Med vänlig hälsning
Kaj Raving, politisk sekreterare (V)
Kaj.raving@ltkalmar.se
070 258 97 55

Grupp 1 2/10 kl 13.00






Njurföreningen, NRJ
Psoriasisförbundet, PSO
Reumatikerförbundet
Svenska diabetesförbundet, SDLK
Föreningen för blödarsjuka, FBIS

Grupp 2 2/10 kl 15.00





Föreningen för Cystisk fribros, RfCF
Celiakiföreningen, SCF
Stomiföreningen, ILCO
Riksförbundet mag och tarmsjuka, RMT

Grupp 3 2/10 kl 17.00






Utvecklingsstörda barn och unga, FUB
Rörelsehindrade barn och unga, RBU
Attention
Autism och Aspergerföreningen, AAF
Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning,
DHB

Grupp 4 16/10 kl 9.00







Strokeföreningen, SFO
Parkinsonföreningen
Hjärnkraft, Hjkr
Neuroförbundet
WED-förbundet
DHR

Grupp 5 16/10 kl 10.30






Vuxendöva, VIS
Dövas förening, KLDF
Hörselskadades riksförbund, HRF
Synskadades Riksförbund, SRF
Förbundet Sveriges DövBlinda öst, FSDB

Grupp 6 16/10 kl 17.00







Bröstcancerföreningen, BCF
Riksförbundet HjärtLung
Hjärtebarnsförbundet, HJBF
Mun och halscancerföreningen, MHCF
Pro Club
Astma och Allergiföreningen

Grupp 7 30/10 kl 13.00






Epilepsiföreningen, EP
Riksförbundet för Trafik och polioskadade, RTP
Dyslexiförbundet
Afasiföreningen
Stamningsförbundet

Grupp 8 30/10 kl 15.00
 Ångestsyndromsällskapet, ÅSS
 Riksföreningen social och mental hälsa, RSMH
 Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd, SPES
Grupp 9 30/10 kl 17.00
 Föreningen för el- och bildskärmskadade, FEB
 Tandskadeförbundet, TF

