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Nyhetsbrev 4/2020 
 
Sommaren 2020 är det mycket som inte är som vanligt.  
 

	
																																																																																								

Dock tycks fortfarande juli vara den 
vanligaste semestermånaden. Kanske 
inte så konstigt då chansen att solen 
skiner på semesterfirarna är störst i 
juli och under denna månad är många 
skolor stängda. 	
 
Hemester (semester i hemmet eller i 
närheten) är det nya ordet på allas 
läppar i dessa Coronatider. För många 
med EDS/HSD är begreppet 
hemester inte nytt utan en verklighet 
långt före Covid 19. 
 

 
Det är lätt att ha stora drömmar om allt en vill göra under sommaren och så glöms 
pauser med vila och återhämtning bort. Så ett tips är; ”var snäll mot dig själv och 
ha inte för höga krav”. Och glöm inte ”att vila är att vara duktig, för det är svårt!” 
 
Spara din energi och må bättre 
Tillsammans med Caladrius Rehab & Träning kommer vi den 2 juli kl 15 00 ha ett 
webinarium som handlar om att spara sin energi och må bättre. Vi får kunskap om 
hur kroppen och energin fungerar tillsammans med tips om hur vi ska hantera 
energikonsumtionen när den blir för hög. Webbföreläsningen är exklusivt för dig 
som är medlem och länk kommer att skickas direkt till dig via mail. Ingen anmälan 
behövs utan du deltar om du kan/vill. Föreläsningen kommer även att filmas så 
den finns tillgänglig för medlemmar framöver.  
 
Nya broschyrer  
Vi har tagit fram broschyrer med en ny layout som kommer att finnas för 
nerladdning på vår nya hemsida. Två broschyrer, ”EDS Riksförbund - 
patientförbundet för dig med EDS/HSD” och ”Vad är EDS/HSD” har vi valt att 
trycka upp och dessa kommer att spridas till vården m fl. Vill du hjälpa till att 
sprida broschyrerna eller har tips vart vi bör skicka dem så hör av dig på vår 
mailadress info@ehlers-danlos.se  
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Juni månads medlemskampanj  
Tack till alla som bidragit till att vi blev så många fler medlemmar genom vår 
medlemskampanj. Vi nådde inte tusen men månaden är inte slut ännu och det blir 
också intressant att se var vi landar vid årsskiftet. Med fler medlemmar blir vi ett 
ännu starkare förbund med en röst som både hörs och syns. Och ett stort tack till 
Kicki Söderström som tillverkar de fina och mycket uppskattade zebragåvorna som 
de nya medlemmarna fått. Tillsammans är vi starkare!  
 
The Ehlers Danlos Society  
Som vi tidigare informerat kommer vi att delta i The Ehlers Danlos Societys 
sommarkonferens 10 - 12 juli, och reportage därifrån kommer i vår tidning som är 
planerad att ges ut i september. Fortfarande har du chans att anmäla dig, se bifogad 
länk.  
https://ehlers-danlos-society.regfox.com/virtual-summer-conference-
2020?fbclid=IwAR24kgnQqCOTPNF2e8AhTbTVn5MoNER5c3YXs-
5fPVxDTLve80HBuoqzpfA 
 
Extra årsmöte 10 oktober  
Vid årsmötet i april beslutades att nya styrelsen skulle hålla ett extra årsmöte i höst 
för val av en revisor. Boka redan nu i din almanacka lördagen den 10 oktober kl 14 
00. Vi använder oss av Zoom och kommer även att ha en föreläsning kopplat till 
mötet. Se även hälsningen från valberedningen på nästa sida! 
 
 
 
 
 
Glöm inte att följa och gilla oss på 
Facebook där vi heter Ehlers-Danlos 
syndrom, Riksförbund Sverige  
samt på Instagram där vi finns som 
@edsriksforbund 
 
 
 

 

 
 
Vi i styrelsen önskar dig en fortsatt fin, om än annorlunda, sommar! 
 
Mvh 
Birgitta Larsson Lindelöf, ordförande  
birgitta.larsson.lindelof@ehlers-danlos.se  
www.ehlers-danlos.se 
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Här kommer en hälsning från Valberedningen! 
 
Hej alla medlemmar i EDS-förbundet! 
 
Vi i årets valberedning heter Angelica, Helena och Marcio och  
nu är vi igång och har redan genomgått en utbildning via ABF. 
Vår mail har varit ur bruk en tid, men nu når ni oss igen på följande  
mailadress:  valberedning@ehlers-danlos.se 
 
Vi tar alltid tacksamt emot förslag på intressanta personer som vill  
engagera sig i styrelsen. 
 
Just nu är vår främsta uppgift att hitta en lämplig revisor till höstens  
extra årsmöte som äger rum 10 oktober. 
Tipsa oss gärna om du kommer på någon kandidat som kan passa till  
uppgiften. OBS! Tänk på att revisorn inte nödvändigtvis behöver vara medlem. 
 
Om någon är intresserad av att arbeta med något annat inom förbundet,  
kan man också kontakta oss. Skriv gärna om det är något speciellt du  
brinner för och ungefär hur mycket tid du orkar lägga ner. Kom ihåg att  
inom ideellt arbete är alla av stor betydelse och inget arbete är  
alltför litet. Vi är ett förbund med ca 1000 medlemmar med blandade 
och begränsade resurser. Och vi vet att det finns otroligt mycket kompetens som  
tillsammans kan ha stor betydelse för vårt framtida arbete. 
 
 
	
 
Somriga hälsningar från 
Angelica, Helena och Marcio 
	
	
Tillsammans är vi starkare! 
 

	
	

	
	

 


