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Vi hoppas att 2013 börjat bra för dig.
Månaderna efter jul- och nyårshelgerna är hektiska för alla som jobbar med bokslut,
verksamhetsberättelser och förslag till handlingsplaner. Endometriosföreningen är inget
undantag, vi jobbar för fullt med att ta fram resultatet för 2012, skriva verksamhetsberättelser och ta fram en handlingsplan 2013-14 för de fyra föreningarna.

Fyra föreningar!
Ja! I oktober förra året bildades vår tredje lokalförening, Endometriosföreningen, Region
Skåne. Susann Söderberg är ordförande, hon och övriga ledamöter kommer att presenteras i EndometriosNytt nr 1 2013.

Inbjudan till Årsmöten
 Endometriosföreningen, Stockholms län har sitt årsmöte torsdagen 7 mars kl 18.30
i HSOs lokal på St Göransgatan 84 (nära Fridhemsplan). Före det formella årsmötet informerar Per Boström och Lena Löfqvist om analysen av enkäten ”Burden of Illnes ”.
 Endometriosföreningen, Västra Götaland har sitt årsmöte lördagen 9 mars kl 13
på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg i deras aula. Före det formella årsmötet håller
specialistläkare Margita Gustafsson en föreläsning där du även har möjlighet att ställa
frågor. OBS begränsat antal platser! Här kommer en länk till evenemanget:
http://tinyurl.com/c25jowt Länk till vägbeskrivning: http://tinyurl.com/d2x98ed
 Endometriosföreningen, Region Skåne har sitt årsmöte onsdagen 13 mars kl 18.00
i samband med medlemsträffen i Studiefrämjandets lokaler.
 Endometriosföreningen, Sverige genomför även i år årsmötet via Skype.
Torsdagen 21 mars kl 19.00.
Resultat, verksamhetsberättelser och handlingsplaner samt valberedningens förslag till
ledamöter kommer att diskuteras på årsmötet för de olika föreningarna. Mer information om dessa handlingar kommer att mailas ut till respektive regioner samt läggas ut på
hemsidan.
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Anhörigträff och medlemsträff i Uppsala
Vi vill också informera om ett informationsmöte i Uppsala tisdagen 26 mars. Överläkare
Matts Olovsson informerar anhöriga och svarar på deras frågor (OBS endast anhöriga).
I en lokal bredvid erbjuder Endometriosföreningens Uppsalagrupp en medlemsträff med
information och frågestund.

Information finns på hemsidan
Mer information om samtliga aktiviteter hittar du på hemsidan:

www.endometriosforeningen.com
Hittar du inte den information du söker? Då tar du kontakt med din närmaste kontaktperson, mailadresser finns på hemsidan under fliken Föreningen och sen Lokala kontaktpersoner.
Om inte förr så hoppas vi att vi ses eller hörs på något av våra årsmöten!

Med vänlig hälsning
Styrelsen

