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Inbjudan till

Årets konferens för EVO & SO 18-19/11
Du är inbjuden att delta i Riksförbundet HjärtLung’s konferens för alla
egenvårdsombud och studieorganisatörer.
I år har vi delat upp landet i tre delar och ni som befinner inom Blekinge, Västra
Götaland, Skåne, Halland, Kalmar och Kronoberg kommer att ha eran konferens I
Växjö den 18-19/11
Uppdelningen är ett nytt koncept som vi hoppas kommer att fungera bra på många
olika sätt. Vi anordnar konferensen i år tillsammans med Länsföreningarna som har
varit delaktig under planeringen. Målet är att EVO och SO ska få möjlighet att skapa
större nätverk, få kunskap om vårt material och hur att använda det i sina roller.
I år har vi valt att bjuda in utställare för att ge möjlighet till samverkan mellan
föreningar och företag. Det finns många sätt att samarbeta och regler att hålla sig
till. Vi kommer att ge tips på tidigare projekt som har genererat nya medlemmar och
ökad kunskap om diagnoser och livsstil hos medlemmar. Vi hoppas att ni på plats
kan skapa samarbeten med våra utställare som leder till aktiviteter i din ort.
Vad kommer vi att göra dessa dagar?
Vi kommer att blanda föreläsning, information, grupparbete och kanske någon
tävling. Vårt syfte är att alla ska få till sig kunskap om hur vi kan arbeta ute
i föreningarna med det material riksförbundet löpande tar fram och ibland
tillsammans med samarbetspartners.
Ett viktigt avsnitt är att vi tittar på hur rollerna som EVO och SO ser ut idag.
Målet är att vi ska kunna ge er sådan kunskap att ni känner er säkra i er roll och kan
fortsätta att vara motiverade och engagerade som förtroendevald.
Konferensens hålltider
Dag 1 träffas vi 11.30 och äter en gemensam lunch.
Vid 19.00 äter vi middag.
Dag 2 startar 9.00.
Avslutar med fika 14.30.
Programmet är inte fastställt ännu. Återkommer med ett slutligt program för
respektive ort.
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Vad kostar det?
Kostnaden för logi, konferenslokal, fika, luncher och middag står Riksförbundet
HjärtLung för. Det som din förening betalar är resan till och från konferensen. För
att få ner den kostnaden tipsar vi om att ni kan samåka i bil eller buss om ni är
många. Diskutera detta med din förening både på lokal- och länsnivå.
Hur anmäler jag mig?
Det kommer att finnas ett formulär som du fyller i för att anmäla dig. Länken till
formuläret är:http://tranas-resebyra.softronic.se/itp/event/303705_konferens_EVO_och_SO_1
Har du inte tillgång till dator ringer du till din förening som kan hjälpa dig eller till
Tranås resebyrå på telefon 0140-375030
ANMÄLAN görs senast 17 oktober
Deltagare
Om ni inte har en SO eller EVO i föreningen går det bra att skicka någon annan
medlem från föreningen som är intresserad av uppdraget. Platserna är begränsade
så det är först till kvarn som gäller.
Får en ersättare delta?
Har du inte möjlighet att komma kan en person ersätter dig. Tala med din
ordförande så kan ni gemensamt hitta en person som kan ta din roll tillfälligt. Den
personen får sedan ta ansvaret att förmedla informationen till dig efter
konferensen.
Varmt välkomna!
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