
Nyhetsbrev nummer 1 2017
Det här är ett nyhetsbrev som Riksförbundet 
Hjärnkoll skickar till er som är ambassadörer och 
er som är regionala samordnare. Nyhetsbrev 
kommer att distribueras ett par gånger per termin.

I 2017 års första nyhetsbrev tar vi upp:
• Riksförbundets kansli 
• Kommande ambassadörsutbildning
• Fördelning av medel till de regionala  

föreningarna
• Riksförbundets finansiering
• Arvsfondsprojekt
• Förbundets årsmöte

www.hjarnkoll.se

å Riksförbundets kansli arbetar nu 
Christina Bohman Karlsson, utbildnings-
samordnare, som ni kan nå på christina.
bohman@hjarnkoll.se eller 0720-18 93 37 

respektive Jennifer Blomkvist, administratör, som 
nås på info@hjarnkoll.se eller 0739-40 22 75. Jag 
som sammanställer nyhetsbrevet heter Nike Linn 
Säfwenberg.

ästa utbildningstillfälle för Hjärnkolls- 
ambassadörer äger rum i mars och 
april. Utbildningen är fullbokad och en 
ytterligare utbildningsomgång beräknas 

genomföras till hösten.

iksförbundet har beviljats medel från 
Allmänna Arvsfonden för att driva ett 
treårigt projekt, Våga prata om psykisk 
ohälsa, i grupper som invandrat eller 

flytt till Sverige. Syftet med projektet är att förbätt-
ra möjligheten till en god psykisk hälsa för per-
soner som flytt eller invandrat till Sverige, samt 
förbättra förutsättningar till etablering. Målet är att 
öka kunskapen hos målgruppen samt motverka 
fördomar och negativa attityder om psykisk ohäl-
sa. Projektet vill även förbättra förståelsen hos de 
aktörer som möter målgruppen.

iksförbundets styrelse, de regionala 
föreningarnas ordförande och regionala 
samordnare har deltagit i ett tvådagars 
internat, 9-10 februri. De viktigaste 

frågorna som har diskuterats är erfarenheter från 
kampanjtiden, hur vi tar tillvara på dessa och 
Hjärnkolls framtida arbete. Ett längre referat kom-
mer i nästa nyhetsbrev.

Tack för uppmärksamheten! 
Nästa nyhetsbrev skickas ut i 
mitten av mars.

e regionala föreningarna – se http://
www.nsph.se/hjarnkoll/regionalt/ – har 
beviljats medel för 2017 från Socialsty-
relsen. Läs mer om fördelningen här:  

http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDo-
cuments/fordelning-statsbidrag-informatorsverk-
samhet-2017.pdf

rsmöte i Riksförbundet äger rum i 
Stockholm den 4 april. Den nya styrel-
sen och andra nyheter från årsmötet 
presenteras i kommande nyhetsbrev.

iksförbundet Hjärnkoll har erhållit 
4 miljoner kronor i verksamhetsbidrag 
från Socialdepartementet för sin verk-
samhet 2017. Det är samma summa 

som för 2016.

P

R

RN
D Å
R

http://www.nsph.se/hjarnkoll/
http://www.nsph.se/hjarnkoll/regionalt/
http://www.nsph.se/hjarnkoll/regionalt/
http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/fordelning-statsbidrag-informatorsverksamhet-2017.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/fordelning-statsbidrag-informatorsverksamhet-2017.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/fordelning-statsbidrag-informatorsverksamhet-2017.pdf

