Nyhetsbrev juli 2014

Slagfärdiga i Almedalen
När detta nyhetsbrev kommer ut så har vi precis kommit hem från en intensiv men mycket
bra vecka i Almedalen sett ut Slagfärdigas perspektiv. Under veckan har det knutits ett flertal
kontakter, både nya som gamla.
Under hösten kommer det att hända en hel del när det gäller
Slagfärdiga och framförallt insamling av erfarenheter om vad som
behövs under och efter att någon utsatts för våld i nära relation.
Hjälp oss du också genom att fylla i det frågeformulär som nämns
nedan.
På bilden ser vi slagfärdigas ordförande med en av alla kontakter
som skapades under veckan.
Trots en intensiv vecka med mycket gång och långa dagar så var
alla nöjda med årets resultat och ser med tillförsikt fram emot hösten.

Dina erfarenheter behövs!
Riksorganisationen Slagfärdiga behöver dina erfarenheter och konkreta förslag på
samhällsförbättringar från personer som levt med våld i nära relation som utsatt eller som
närstående. Syftet är att i slutet av året sammanställa materialet i en mindre rapport som vi
sedan har som grund för vårt påverkansarbete gentemot myndigheter, företag och
civilsamhälle. I slutändan kommer dessa erfarenheter att sammanställas i slagfärdigas
kunskapsdatabas. Frågeformuläret bifogas detta nyhetsbrev. För mer info
samverkan@slagfardiga.org

Medlemsvärvarkampanj 2014
Hjälp oss bli fler medlemmar, samtidigt som du betalar din medlemsavgift be en vän,
närstående eller din organisation att bli medlem i Slagfärdiga. Tillsammans kan vi
åstadkomma så mycket mer!
* Medlemsavgift Slagfärdig/närstående: 100 kronor
* Medlemsavgift Ungdom (under 30 år) 50 kronor
* Stödjande medlem: 75 kronor
* Organisationsmedlem: 500 kronor
Medlemsavgiften betalas in via bankgiro: 250-4579
Kom ihåg att skriva namn, ort och mejladress.

Information från valberedningen
Valberedningen söker redan nu tänkbara kandidater till en kommande styrelse, för val på
årsmötet 2015. Är du en av dessa? Hör av dig till oss i valberedningen redan nu med
intresse: valberedningen@slagfardiga.org

Slagfärdiga önskar dig en riktigt härlig sommar!

www.slagfardiga.org

