Kallelse riksmötet 2019
Datum: Lördagen den 23 mars 2019
Plats: Dalheimers hus, Slottskogsgatan 12, 414 53 Göteborg

PROGRAM
09.00-09.30

Registrering och kaffe
Parallella föreläsningar en timma

09.30–10.30

Epilepsi. Dr Monika Dolik Michno, barnneurolog, Nationellt center för Rett syndrom

09.30-10.30

Det går att i vuxen ålder börja med ögonpekningsdator. Helena Wandin logoped,
Nationellt center för Rett syndrom och Britt Claesson, logoped DART, Göteborg.

10.45–11.30

Årsmöte

11.30-12.00

Sällsynt övergång. Föreningen, Sällsynta diagnoser ger oss en presentation

12.00–13.30

Lunch
Parallella föreläsningar en timma

13.30-14.30

Scolios Dr Piotr Michno, ortoped

13.30–14.30

Vad oroar föräldrar till flickor och kvinnor med RS? Dr Jane Lunding Larsen
Center för Rett syndrom i Köpenhamn (ev. hålls föreläsningen på engelska)

Jane och Anne Marie turas om att tala

Rett syndrom, från barndom till ålderdom, Dr Anne Marie Bisgaard, pedagogisk
psykologisk rådgivare, Center för Rett syndrom i Köpenhamn (ev. hålls föreläsningen
på engelska)
14.30–15.00

Kaffe

15.00–16.30

Genetik, Dr Ola Hermansson. Genetiker, seniorforskare Karolinska sjukhuset

19.00

Middag, Restaurang Waterfront, www.hotelwaterfront.se
Adolf Edelsvärds gata 10, 414 51 Göteborg. Tel nr: 031- 720 22 00.

Best Western Plus Hotel Waterfront Göteborg

Anmälan:

Anmälningsformulär finns på www.rsis.se
Sista dag för anmälan är den 21 februari 2019
Vid frågor kontakta Carina Klasman, carina.klasman@rsis.se

Kostnad för temadagen inkl. lunch är: anhörig medlem 600 kr, övriga 1050 kr.
Kostnad för trerätters middag på kvällen är 475 kr/per person plus 30 kr för
mineralvatten/lättöl.
Vinpaket med ett glas mousserande samt 2 glas vin till maten kostar 220kr/per person.

Avgiften sätts in på RSIS plusgiro 452 71 66-5.
Om faktura önskas måste detta meddelas vid anmälan. Anmälan är bindande (dvs.
kostnad debiteras vid avbokning).

Logi:

Rum är reserverade fram till 21 feb. Ring och boka! Ange att ni tillhör Rett syndrom
gruppen. Vi kan rekommendera att bo på Hotel Waterfront där styrelsen kommer att
bo. Dubbelrum för 2 pers kostar 2125kr www.waterfront.se Gångavstånd till
Dalheimers hus.

Varmt välkomna hälsar styrelsen för RSIS!

Medlemsavgift 2019
Nu är det dags att betala in medlemsavgiften för 2019 till Rett Syndrom i Sverige, RSIS.

Vi hoppas att ni vill fortsätta att vara medlem och stödja vår förening för alla personer
med Rett Syndrom, deras familjer och alla personer som jobbar med våra anhöriga Rett
tjejer/killar.
Ni betalar in medlemsavgiften på vårt Plusgiro 452 71 66-5
Årsavgiften är 500 kr per familj eller 400 kr för övriga.
Kom ihåg att skriva ert namn som meddelande.
Vi behöver få in er betalning senast 2019-02-28.

Mailadresser
Vi har också en önskan om att få in medlemmarnas E-mailadresser för att i framtiden
endast skicka ut all information via dessa adresser.
Jag ber er som inte tidigare angett den till oss att skicka E-mail adressen till
peter.karlkvist@rsis.se
hanna.rymo@rsis.se
Med vänlig hälsning
Styrelsen i Rett Syndrom i Sverige

