Vi behöver DIG i föreningen HjärtLung Ystad-Sjöbo-Skurup!
Föreningen HjärtLung i Ystad-Sjöbo-Skurup jobbar för att föreningen ska vara en levande och lockande
organisation med många medlemmar och verksamheter. Vi har funnits i 30 år och har idag så många
som 600 medlemmar. Nu behöver vi fler som vill engagera sig i föreningen! Att arbeta i en förening är
roligt och givande om man är flera som delar på uppgifterna.

Vi tror att Du finns! Här mitt bland oss!
Vid kommande årsmöte behöver vi nu fler personer som vill engagera sig i styrelsen, som träffas cirka 10
gånger per år. Att sitta i styrelsen är ett givande, roligt och varierat uppdrag. Våra uppgifter är att stötta,
erbjuda medlemmarna utbildningar, föreläsningar och kurser såsom hjärt-lungräddning, studiecirklar
och motionsgrupper. Vi marknadsför föreningen, sprider information och skapar nya verksamheter.
Styrelsemedlemmarna får stöd från Riksförbundet HjärtLung i form av utbildningar och material som
underlättar arbetet. Utbildningar handlar bland annat om hjärt- och lungsjukdomar, hur arbeta i en
styrelse och kunskap om kost och motion. Detta ger dig ökad kunskap som dessutom kan leda till en
bättre livskvalité för dig och dina närstående.

Så varför inte engagera dig?
Söndagen den 25 februari 2018 har vi vårt årsmöte i Rydsgård då vi träffas under trevliga former . Det är öppet
för dig som medlem och ta gärna med en vän.

Årsmöte för föreningen HjärtLung Ystad-Sjöbo-Skurup
Dag: söndag 25 februari
Klockan 14.00
Lokal: Rydsgårdshus
Adress: Västra Storgatan 4 Rydsgård
Om du känner dig intresserad av att veta mer om föreningen och vara med och påverka, läs mer om oss
på www.hjärtlungystad.se Fyll gärna i intresseanmälan som medföljer i detta utskick om du vill hjälpa
till i föreningen. Ring, maila eller skicka brev till oss!

Tillsammans kan vi förbättra för de som har hjärt- eller lungbesvär!
Med vänliga hälsningar
Ronny Nielsen, Ordförande tfn: 070 840 09 75

E-post: ronnynielsen@hotmail.com

Rune Mårtensson, Kassör

E-post: rune_martensson@telia.com

tfn: 070 685 41 43
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Orgnr: 848000-7304, Bankgiro: 5483-4262, E-post: info@ystad.hjart-lung.se, www.hjärtlungystad.se

Jag är intresserad av att hjälpa till i Föreningen HjärtLung Ystad-Sjöbo-Skurup
□

Jag är intresserad av föreningsarbete och vill veta mer om styrelsearbete

□

Jag känner mycket folk, och skulle kunna tänka mig vara med i valberedningen.

□

Jag skulle kunna tänka mig vara motions- eller studieledare

□

Jag kan tänka mig att bli instruktör i HLR HjärtLungräddning efter utbildning

□

Jag är intresserad av att hjälpa till med fika, kaffekok, servering eller andra praktiska
saker vid våra med lemsmöten eller andra arrangemang

□

Jag skulle gärna vilja bli mer aktiv i föreningen, kontakta mig gärna!

□

Övrigt

Namn		
...........................................................................
Adress		
...........................................................................
		...........................................................................
Tfn		 ...........................................................................
E-post		
...........................................................................
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