HAR DU FRÅGOR,
FÖRSLAG ELLER ANDRA FUNDERINGAR?
Kontakta i första hand:
Samordnare Hjärnkoll-Västerbotten
Britt Marie "Brittis" Malm
samordnare.hjarnkollvb@gmail.com
Telefon 072-341 92 36

LÄNSFÖRENINGEN
Kontakta någon i styrelsen:
Ordf.Lage Grankvist, 070 5815 83 49
Birgitta Johansson, 076 783 55 65
Mikael Sandlund, 070 517 53 79
Britt Mari Malm, 072 341 92 36
Torbjörn Olofsson, 070 547 39 29

Hemsida: www.hjarnkollvasterbotten.se

NÄTVERKENS KONTAKTPERSONER
Torbjörn Olofsson Umeå
torbjorn.olofsson17@gmail.com 070 547 39 29
Britt Mari "Brittis" Malm Skellefteå
brittis.m@gmail.com 072 341 92 36
Lage Grankvist Storuman
lagegran@gmail.com 070 286 98 15

LÄNSFÖRENINGEN

Om vi (H)jälps åt
kan vi öka kunskapen om psykisk ohälsa!

VARFÖR SKA VI HA EN LÄNSFÖRENING?
Alla brukarföreningar ska naturligtvis fortsätta med sitt viktiga
arbete kring frågor som rör just deras medlemmar, inte minst
lokalt.
Länsföreningen fokuserar istället på övergripande och strategiska frågor, som att svara på enkäter och remisser. Länsföreningen kan också hjälpa till att ordna gemensamma utbildningar eller söka pengar för sådant som rör alla föreningar eller
målgrupper i Västerbotten.
Länsföreningen kommer också att vara Västerbottens
representant i det nationella nätverket Hjärnkoll. Dessutom
kräver t ex Socialstyrelsen att det finns en länsförening i vissa
sammanhang.

Välkommen till
(H)järnkoll Västerbotten
I vårt län finns många brukarföreningar som på olika sätt jobbar med frågor som rör psykisk hälsa. Men vi behöver hjälpas
åt för att nå ut och göra våra röster hörda!
Därför finns det nu en länsförening och tre lokala nätverk
som vill göra det övergripande arbetet lättare. Det är till den
föreningen vi nu vill hälsa alla lokala brukarföreningar välkomna!

TRE NÄTVERK
Eftersom vi har stora avstånd i Västerbotten finns det också tre
nätverk i länet – för Umeåområdet, Skellefteåtrakten och Lycksele/inlandet. Nätverken ska jobba med gemensamma frågor
och utbyta erfarenheter inom sina områden.
BLI MEDLEM
Vi vill att både föreningar och enskilda personer ska bli medlemmar i Länsföreningen. Ju fler vi är, desto starkare blir vi!
Alla medlemar kallas till årsmötet som hålls i april varje år.

www.hjarnkollvasterbotten.se
Bli medlem 100 kr stöd oss
Swish: 123 157 66 93
ange din adress -gärna mailadress

