Nyhetsbrev oktober 2014

Inbjudan till föreläsning
Slagfärdiga i samverkan med Helen Rosell hälsar dig välkommen till föreläsningen
"Sanningen gör dig fri", den 15 november 13.00-15.30 i Norrköping, pris för medlemmar 100
kronor. Antal platser är begränsat så anmälan snarast. Mer information finns nederst i detta
nyhetsbrev. Väl mött!

Funktionärsutbildning
I samband med föreläsningen den 15 november erbjuder vi en funktionärsutbildning för dig
som vill engagera dig och vara kontaktperson i Slagfärdiga. Denna hålls mellan 11.00-12.30
och är ett första steg i vad Slagfärdiga är. Anmäl dig till samverkan@slagfardiga.org

Smycke till förmån för Slagfärdiga
I samverkan med Gunnel Borén design är det framtaget ett
handgjort smycke i silver, vilket visar på medmänsklighet och
omtanke. Smycket är ett bevis på liv och att vi är klara med
våra tidigare upplevelser = slagfärdiga. Smyckena finns i
storlekarna 3,5 cm och ca 3 cm (de mindre går att anpassa
till örhängen), priset för två mindre hängen med örkrokar 590
kronor. Enbart smycket kostar 375 kronor/styck. 20 % av
priset på smycken/hängen går direkt till Slagfärdigas
verksamhet för att sprida kunskap om våld i nära relation. Du
beställer smycket via Gunnels hemsida, www.silverrocks.se.

Dina erfarenheter behövs!
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
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
finner du på www.slagfardiga.org.

Medlemsavgift 2015
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! Bli medlem nu och var med hela 2015.
* Slagfärdig/närstående: 100 kronor
* 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 fortsatt härlig höst!

www.slagfardiga.org

