Medlemmar i Glaukomföreningen Syd

Vi kan blicka tillbaka på ett aktivt föreningsarbete under det gångna
halvåret trots att våra fysiska möten, uppskattade glaukomträffar och
föreläsningar av förklarliga skäl har fått ställas in. Istället har vi kunnat
fokusera på den personliga kontakten med er medlemmar, oftast per
telefon, Många av samtalen har handlat om operationer, körkortsfrågor
och olika biverkningar av ögondroppar. För styrelsen är dessa samtal
mycket givande och upplysande och vi hoppas att vi också kunnat ge er
något tillbaka.
I mars arrangerade vi föreningens första egenproducerade webbinar med
professor Boel Bengtsson, som bl a berättade om sin forskning kring
synfältet och hur viktigt det är att synfältet kontrolleras regelbundet.
Föreläsningen spelades in och har spridits till bl a övriga glaukomföreningar i landet och är också utlagd på vår hemsida. Att föreläsningen
var uppskattad har vi förstått av de många positiva kommentarer som
strömmat in.
I början av juni använde vi oss åter igen av Zoom då vår medlem Christin
Hult informerade i ämnet ”Ljus och kontraster för en tydligare vardag”.
Föreläsningen riktade sig denna gång främst till medlemmar i sydvästra
Skåne, men kommer förhoppningsvis att kunna upprepas i fler
geografiska områden.
På riksnivå står Glaukomförbundet i startgroparna för flera föreningsövergripande arbetsgrupper och vår förening kommer aktivt att medverka
i grupperna ”Tillgängligheten inom glaukomsjukvården”, ”Medicinska
synkrav och körkort”, ”Digitala gruppen” och ”Unga med Glaukom”.
Några i föreningen har passat på att utbilda sig till cirkelledare i
Vuxenskolans regi med ambitionen att starta studiecirklar för våra
medlemmar på olika orter. Vi har också deltagit i ett digitalt
informationsmöte om patientperspektivet i vården med Patientutbildningscentrum i Helsingborg och under sommaren kommer
föreningen att ansöka om medlemskap i Funktionsrätt Skåne, en
samarbetsorganisation för funktionshinderrörelsen i Skåne. Detta gör vi
för att öka vårt inflytande på glaukomsjukvården genom samarbete med
andra organisationer.
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Under hösten 2020 fattade Glaukomföreningarna Väst och Syd ett
gemensamt beslut om att ge medlemmarna i Halland, bosatta söder om
Kungsbacka, möjlighet att gå över till Syd från Väst. Många av de
halländska medlemmarna har lättare att transportera sig till Halmstad/
Falkenberg/Varberg än till Göteborg och vi är glada för att vi hittills
kunnat hälsa ca 20 nya medlemmar välkomna till vår förening. Detta var
en av anledningarna till att medlemsantalet under 2020 ökade med hela
12 %. En fantastisk ökning med tanke på att vi befinner oss i en pandemi.
Nu vill vi verkligen utveckla verksamheten/aktiviteterna i Halland och
söker därför personer som vill engagera sig i detta arbete, allt från ett
kortare engagemang i någon aktivitet till att representera Halland i vår
styrelse. Är du den personen eller känner någon som du tror kan vara
intresserad, hör av dig till Bodil Svensson eller Ulla Göransson. Du är
givetvis lika välkommen att kontakta oss om du bor i något annat
geografiskt område i vår förening.
Föreningens uppskjutna årsmöte kommer på grund av den fortsatta
osäkerheten kring pandemirestriktionerna att genomföras digitalt i
september med möjlighet att delta såväl med bild via dator/surfplatta/
mobil som med enbart ljud via telefon. Handlingar till det kommande
årsmötet bifogas detta brev.
Så snart vi kan återgå till en efterlängtad normal vardag kommer vi att
bjuda in till fysiska möten igen, men även kombinera med digitala
aktiviteter och på så sätt utnyttja möjligheten att nå ut till så många som
möjligt av er.
Tack för att du genom ditt medlemskap stödjer vår förening och
därigenom också Glaukomförbundet på riksnivå. Du är alltid välkommen
att kontakta någon av oss i styrelsen med dina frågor, funderingar eller
förslag. Kontaktuppgifter finner du längst ned på vår hemsida,
www.glaukomforbundet.se/region/syd eller ring oss på medlemstelefonen
0706-12 01 76. Har du fått e-postadress eller ändrat din adress vill vi
gärna att du informerar oss om det.
Vi önskar dig en skön och förhoppningsvis Corona-fri sommar,

så ses vi i någon aktivitet till hösten!
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