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Ny hemsida!
www.endometriosforeningen.com
Vår nya hemsida är nu ännu bättre och snyggare, och vi hoppas nu att ännu fler kommer att
hitta information om endometrios. Gå genast ut och titta du också!
Och kom gärna med synpunkter såklart! Vi är en arbetsgrupp som har arbetat länge med detta,
men man blir hemmablind och kan glömma viktiga saker. Påminn oss gärna, det är lika mycket
din hemsida som vår, med andra ord vi ska alla trivas med vår hemsida som på olika sätt ger
oss redskap för olika ändamål.
Nytt för denna hemsida är bl a att alla kontaktpersoner har en egen sida som man får sköta
själv som man vill. Det kan vara lokal information som blir lättare att uppdatera på så vis. Vi tror
även att denna ”frihet” kan locka fler till att bli kontaktpersoner.
Har du synpunkter, skicka dem till info@endometriosforeningen.com

Bloggar du?
Om du bloggar så kan vi om du vill länka från hemsidan till din blogg?
Maila till ordfstockholm@endometriosforeningen så fixar vi det!

Forumet är flyttat till under “För medlemmar”
Det är för att du ska känna att du kan skriva vad du vill utan att känna att din chef eller någon
annan ska kunna läsa vad du har skrivit om.
Är det något du undrar över skriv till: forum@endometriosforeningen.com

Årsmötet Endometriosföreningen Sverige – lördag 13
mars 2010
Det var en trevlig och givande sammankomst på First Hotell Linné i Uppsala där vi hade vårt
möte tillsammans med föreningen Barnlängtan. (fd. IRIS- Infertilas Riksförening i Sverige)
Vi som var där var ett gäng från styrelsen och även några kontaktpersoner och medlemmar kom
också. Elisabet Andersson, styrelseledamot hade en fin och informativ presentation om sjukdomen och vi fick många frågor ställda från bl a Barnlängtans medlemmar som ville veta mer om
vår sjukdom. Beslut togs om att föreningsavgifterna ska höjas inför 2011 med 50:- för alla utom
medlemskapet för ungdomar som blir oförändrat. Det är aldrig roligt att införa höjningar men
vi har länge haft samma avgift nu och vi kommer trots detta ha en lägre medlemsavgift i jämförelse med andra systerföreningar i Europa.
(Verksamhetsberättelsen för 2009 kan du läsa under flik Förening på hemsidan)

Årsmötet i Stockholm – torsdag 11 mars 2010
Stockholmsmötet hölls i föreningslokalen och Karin Grundler som är ordförande gick bl a
igenom verksamhetsberättelsen för 2009. Efter årsmötet informerade Pernilla Kristiansson som
är medlem från Skövde om sin metod att hantera bl a endometrios. Pernilla har kommit i kontakt
med en teknik som heter Quantum Techniques som är ett sätt att agera och som kan hjälpa vid
olika smärttillstånd och kroniska sjukdomar. Pernilla är numera utbildad i Quantum Techniques
och ger rabatt till medlemmar som vill prova. Vill du veta mer, sök på nätet och du hittar bra
information. Du kan även läsa mer på hennes hemsida: www.ettgottliv.se
(Verksamhetsberättelsen för 2009 kan du läsa under flik Förening på hemsidan)

Årsmötet för Västra Götaland – lördag 20 mars 2010
Vilket möte! Ordförande Nina Green hade jobbat hårt tillsammans med andra i föreningen om
marknadsföringen av årsmötet. Drygt 100 personer kom till Hjärtats aula på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och det blev ett mycket uppskattat möte! Före själva årsmötet hade Endometriosläkaren Margita Gustafsson en föreläsning som var kanon och många ställde frågor. Under
dagen fick föreningen dessutom 20 nya medlemmar! Välkommen!
(Verksamhetsberättelsen för 2009 kan du läsa under flik Förening på hemsidan)

Samtalsgrupp Endometrios i Gävle
Kontaktpersonen Helene Sjöholm i Gävle har inlett ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och har nu en Självhjälpsgrupp för endometrios-drabbade i gång. Ytterligare ett sätt att
sprida information samt få möjlighet att stötta och hjälpa de som har diagnosen endometrios. Vill
du veta mer om hur man kommer igång med en sådan här grupp, kontakta:
kontaktgavle@endometriosforeningen.com

Med vänliga hälsingar
Styrelsen
Endometriosföreningen

