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 Info, PR, event og presse:  
  
Have et tæt samarbejde med foreningens info og PR-udvalg og sikre at de ideer og forslag 
der kommer derfra, bliver gennemført i vores område.  
Gennemfører en målrettet infoindsats i vores område via infostande, sclerosedag og andre 
arrangementer, der sikrer bedst muligt kendskab til sygdommen, lokalafdelingen og 
landsforeningen. 
 
1 gang halvårligt laves en aktivitetsplan med aktiviteter, arrangementer osv. Den placeres på 
hjemmesiden og udsendes med postvæsenet eller e-mail til afdelingens scleroseramte 
medlemmer. Derudover vil den være at finde på Scleroseklinikken på OUH, på biblioteker i 
Lokalafdelingens område samt hos diverse læger og fysioterapeuter i området.  
Alle aktiviteter annonceres ligeledes i aktivitetskalenderen for Region Syddanmark, der udsendes 
sammen med Scleroseforeningens medlemsblad Lev med sclerose.  
- Der placeres 5-10 eksemplarer på hvert bibliotek i lokalafdelingens område. 
- Kalenderen vil være at finde på Scleroseklinikken på OUH og hos enkelte læger og   
fysioterapeuter i lokalafdelingens område. 
- I samarbejde med de lokale Spar-Købmænd indsamles der flaskeboner/penge til  
  aktiviteter for de scleroseramte medlemmer og deres pårørende samt scleroseforskning.  
- hos SPAR Købmændene med Bon-Boxe afleveres der 3-5 aktivitetsplaner til købmanden og 
medarbejderne. 
- Aktivitetskalenderen skal ligeledes lægges ud på lokalafdelingens Facebook-side. 
- Facebook-siden skal jævnligt ajourføres, da ’de unge’ er mere til denne form for information end 
mail/post.  
 
Ved alle arrangementer opfordres deltagerne til at modtage information på e-mail, samme 
opfordring findes på hjemmesiden.  
  
Ved positiv synliggørelse af sclerosesagen, at kunne medvirke til hvervning af nye medlemmer og 
bidragsydere.    
Rekruttere og pleje en skare af frivillige, såvel ”raske”, som scleroseramte der står til rådighed for 
evenst, infodage og andet.  
Have kontakt til den lokale presse for at sikre maksimal pressedækning når det ønskes.  
Ved lokal fundraising at tilvejebringe midler, der kan bruges til planlagte aktiviteter, infomøder og 
events, og samtidig opretholde en sund økonomi i lokalafdelingen.  
Sørge for at vores lokale hjemmeside er opdateret, så vores medlemmer kan finde informationer 
og viden om lokalafdelingen, og de tilbud vi har.  
  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Netværk:  
  
Udvikle og gennemføre aktiviteter, der kan medvirke til at etablere og udbygge medlemmernes 
sociale netværk. 
Det skal være aktiviteter, der henvender sig bredt til lokalafdelingens medlemmer. Der skal 
tilbydes aktiviteter, der henvender sig til scleroseramte i alle aldersgrupper, pårørende, 
og scleroseramte familier med børn. Arrangere legedage for børn, hvis far eller mor har sclerose.  
 
Rekruttere og pleje en skare af såvel ”raske”, som scleroseramte frivillige, der vil hjælpe med 
gennemførelse af aktiviteterne.    
Med passende mellemrum skal der afholdes møder for nye medlemmer. Disse arrangeres af 
Scleroseforeningen.   
Have et tæt samarbejde med foreningens netværksudvalg.  
Samarbejde med andre lokalafdelinger på Fyn, evt. regionalt om store arrangementer. 
  
  
Lokalpolitik og ekstern repræsentation: 
 
Forsøge at skaffe maksimal indflydelse i de råd der nedsættes lokalt i Faaborg-Midtfyn og Nyborg 
kommuner, enten ved direkte plads i rådene eller ved samarbejde med DH, Danske 
Handicaporganisationer.  
  
Sikre at den viden, der findes i de lokale råd, opsamles og videreformidles i vores organisation.  

Søge at etablere et tæt samarbejde til de kommunale politikere og embedsmænd, der arbejder 

indenfor vores område.  

Sikre at relevante oplysninger kommer videre ud til medlemmer i lokalafdelingen.  
Holder os ajour med de lokalpolitiske områder, der har betydning for scleroseramtes hverdag, 
f.eks. hjælpemidler, tilgængelighed, kommunale sundhedsordninger, socialpolitik, fleksjob og job 
til førtidspensionister.  
Have et tæt samarbejde med foreningens politiske udvalg og sikre at oplysninger fra det udvalg 
kommer videre i den lokale organisation, samt sikre at relevante lokale oplysninger kommer den 
anden vej. 
 
 
 Bestyrelse: 

  
Sikre bestyrelsesmedlemmer optimale arbejdsbetingelser ved bl.a. kurser.  
Alle medlemmer af bestyrelsen er åbne og ærlige, så vi sammen kan hjælpe vores medlemmer på 
en optimal måde.  

Planlægger datoer og evt. tema for bestyrelsesmøder, gerne for et helt kalenderår. Bestyrelsen 
drøfter en gang årligt bestyrelsesarbejdets effektivitet og samarbejdet i bestyrelsen i øvrigt. 
Drøftelsen kan ske på grundlag af en vurdering af såvel det enkelte medlem som bestyrelsen som 
helhed.  
Læser frivillighåndbogen på nettet og holder sig orienteret. 
  
   


