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Ny hemsida!

InfoBrev
Nu  lanseras  vår  nya  Hemsida  www.endometriosforeningen.com
Studera  den  och  ge  oss  gärna  feedback!    Saknar  du  något?  Är  det  lätt  att  hitta  uppgifter?  

Linda  tar  emot  dina  synpunkter  på  stockholm@endometriosforeningen.com

Nytt lösenord
Nu  ändrar  vi  lösenordet  för  hemsidans  medlemsdel:

användarnamn:  medlem
lösenord:  nystart

Min sida
Välkommen  till  funktionen  ”Min  Sida”  hos  Endometriosföreningen.  Logga  in  för  att  se  

och  ändra  personlig  information  i  medlemsregistret.  

Gå  till  https://forening.foreningshuset.se/endometriosforeningen/minsida

Använd  följande  uppgifter  för  att  logga  in:  

Användarnamn:  den  e-postadress  som  finns  i  medlemsregistret  

Lösenord:  Du  får  ett  personligt  lösenord  när  du  försöker  logga  in  första  gången.

Vill du bli en av våra hemsidesadministratörer?
Vi  har  ambitionen  att  ha  en  levande  hemsida  med  täta  uppdateringar  och  information  

om  allt  som  händer  och  ska  hända  både  inom  och  utanför  föreningen.

Därför  bildar  vi  en  administratörsgrupp  som  tillsammans  ska  jobba  med  hemsidan.

Du  som  är  intresserad  kontaktar  Linda  på  stockholm@endometriosforeningen.com  .

Växtvärk!!
Föreningen  får  ständigt  nya  medlemmar,  nya  idéer  och  frågor  dyker  upp,  nya  kontakter  

tas  med  sjukvården,  press,  politiker  m.fl.  Vi  måste  bli  fler  som  deltar  i  föreningens  arbete!  

Just  nu  jobbar  vi  med  att  strukturera  upp  en  organisation  med  Arbetsgrupper  och  Pro-

jektgrupper.  Det  finns  många  intressanta  uppgifter  -  stora  och  små  inom  flera  områden.  

Fundera  på  vad  du  vill  arbeta  med  och  kontakta  oss  på  info@endometriosforeningen.com  
eller  ordf@endometriosforeningen.com.



Med  vänlig  hälsning

Styrelsen

Kontaktperson i Jönköping
Rebeca  är  en  av  våra  duktiga  och  idérika  kontaktpersoner.  Hon  finns  i  Jönköping  och  

har  många  idéer  om  olika  aktiviteter  på  lokal  nivå.  Nu  söker  hon  en  person  som  kan  

dela  ansvaret  med  henne.  Vi  har  mycket  goda  erfarenheter  från  de  orter  där  man  är  två  

kontaktpersoner.  ”Ett  plus  ett  blir  mer  än  två”.

Intresserad  av  det  roliga  uppdraget  tillsammans  med  Rebeca?

Kontakta  henne  på  jonkoping@endometriosforeningen.com

Nu  ser  vi  fram  emot  en  skön  och  avkopplande  sommar!


