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IFS SENSOMMARPROGRAM 2020
Vi är ledsna över att vi nu i samråd med kommunen nödgats stänga IFS/Trappans
verksamhet tills vidare. Vi känner att också vi måste göra vad vi kan för att minska
spridningen av Coronaviruset. Alla elever kan nå oss 7 dagar i veckan via telefon/sms/mail
och vi ringer många för att stämma av. Vi har kontroll över vilka som bor ensamma som kan
behöva mer stöd. Vi planerar att snarast öppna vår koloniverksamhet med en av våra yngre
lärare som ledare men vi följer fortsättningsvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer
och planerar kortsiktigt.

Vi är glada att så många medlemmar vill fortsätta stödja IFS med ett medlemskap hos
oss. Vi behöver många medlemmar för att både lokalt och regionalt kunna påverka
beslutsfattare att förstå de individuella behov som är nödvändiga för våra huvudpersoner
och förstå anhörigas kunskaper och behov av rätt stöd. På IFS/Trappan erbjuds möjlighet
till utveckling i gemenskap med andra där man möts av förståelse, får en samhörighet,
stöd och hjälp att se möjligheterna till personlig utveckling och komma vidare. Alla som
arbetar på IFS/Trappan glädjs varje dag åt att få träffa alla fina människor vi har omkring
oss
Vi fortsätter jobba för att sprida information om verksamheten för att hitta nya vägar och
framförallt nå flera unga med psykisk ohälsa och aktiverar nu vår Facebooksida.
Synpunkter från styrelsemedlem rörande verksamhetsberättelsens utformning har överlämnats till nya styrelsen.
Kontakta Margareta om någon önskar genomgång av balans-och resultatrapporter för 2019
och budgetplan för 2020. Vårt bokföringsprogram Visma bokföring kräver en del förklaringar
för den som inte har kunskap om programmet

För medlemmar

Koloniträff

Fredag
21 augusti 14-16

Vi träffas på vår kolonilott i Valla, Dahlievägen 281.
Vi bjuder på kaffe och hembakat. Anmälan för ev ändringar

För medlemmar

Medlemsmöte

Tisdag
15 september 17-19

God-Man-information
Håkan Carmesten, god man, och en representant från
Överförmyndarenheten ger oss en inblick i vad ett godmanskap
innebär. Anmälan för ev ändringar

VARMT VÄLKOMNA och TA VÄL HAND OM ER!

