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Hej!
Nu är det snart dags!
Roligt att du vill vara med i Hjärnkolls arbete med att öka kunskap och minska stigma om psykisk ohälsa. 
I dagsläger är det fyra personer från Västerbotten samt jag som samordnare som kommer att delta.
Vi kommer att förlägga utbildningen på Härnösands Folkhögskola och där kommer vi också att bo.
Utbildningen är en samverkan med Hjärnkoll i Västernorrland samt Riksförbundet.
Utbildningsledaren är Anna-Malin Blomqvist från Riksförbundet.
Datumen för utbildningen är: Dag 1 och 2: 20-21/10 samt Dag 3 17/11.
Vilket innebär att vi reser till Härnösand den 19/10 samt 16/11 och sover där för att vara pigga på 
kursdagarna.
Självklart följer vi Folkhälsomyndigheternas riktlinjer med möjlighet till avstånd under utbildningen samt 
enkelrum att övernatta i.
Vi reser ner till Härnösand gemensamt med tåg från Umeå.
Hjärnkoll (jag)står för bokningar i samråd med Dig.
Föreningen står även för reskostnader från din ort till studieorten samt alla omkostnader i samband med 
utbildningen som kursavgifter, mat och logi.
Du ger Din tid! Du får alltså ingen ekonomisk ersättning för den tid du lägger ner.
Jag kommer, inom kort, att bjuda in Er, var för sig, till ett digitalt alt. telefon-möte där jag informerar 
mer om vad utbildningen och ambassadörsrollen innebär samt besvarar eventuella frågor. Meddela mig 
gärna med några förslag när det kan passa dig, veckodagar, tider etc
Det är viktigt att vi får kontakt med varandra och att Du besvarar de mail jag skickar (ibland bara med ett 
ok så jag vet att Du fått informationen) så fort som möjligt, då det annars blir svårjobbat.
Det kommer löpande information och frågeställningar via mail så ha koll på mina utskick.
Är du av någon anledning inte längre intresserad eller inte har möjlighet att delta i utbildningen behöver 
jag få veta det inom kort.
Utbildningen är en stor kostnad för föreningen och därför vill vi inte boka platser som vi sedan inte blir 
använda.
Du kan alltid ringa, maila eller sms:a till mig. Svara jag inte direkt så hör jag av mig så fort jag har 
möjlighet.
Önskar Er alla en Trevlig Helg!
PS:
Glöm inte att ge mig en "tummen upp" eller ok så jag vet att Du läst mail och fått informationen.
Boka in datumen ovan för utbildningen.
Meddela mig när det passar bäst för Dig med ett samtal från mig.
Ha koll på din mail så du inte missar den löpande informationen.
--
Hälsningar
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