Hej alla gamla och nya medlemmar!
Hoppas att ni har haft det bra denna soliga och speciella sommar! Nu börjar arbetslivet och vardagen
dra igång och vi tänkte att det kunde vara på sin plats med en uppdatering kring vad som händer i
NFSU.
I slutet av maj var det den WAIMH konferens i Rom. Konferensen var den 16e i ordningen och den
hölls i Rom på temat ”Nature/Nurture -New Challanges for a 3rd Millenium Infant Mental Health”. Vi
såg många medlemmar på plats, vilket var glädjande. Styrelsen hade beviljat stipendium i form av
bidrag till deltagande i WAIMH-konferensen. Catarina Furmark från Sverige och Hedvig Svendsud från
Norge sökte stipendiet och tilldelades 5000 kr vardera. Båda bidrog till att beskriva späd- och
småbarnsarbete i Norden via posters på WAIMH konferensen. Catarina häll även i presentation och
prekonferensseminarie. Grattis till båda, bra jobbat! NFSU bidrog därutöver, så som föreningen
brukar, till konferensavgift för två deltagare från utvecklingsländer.
Den 5 juli höll styrelsens sekreterare Katrin Bernstad ett seminarium i Almedalen tillsammans med
Catarina Furmark, tidigare ordförande i NFSU. Seminariet hölls på Barnrättstorget, som är en årlig
mötesplats för kunskapsutbyte om barnrättsfrågor i Almedalen. Bakom Barnrättstorget står Stiftelsen
Allmänna Barnhuset tillsammans med Barnombudsmannen. Myndigheter och organisationer deltar
genom seminarier, debatter och posters. Man betalar Allmänna barnhuset för att medverka. På
barnrättstorget fanns många aktörer för barns rättigheter representerade, men få som
uppmärksammade späda och små barn. Under en dryg halvtimme höll vi en presentation där vi
försökte vi ge en bild av:
•
•
•
•

NFSUs verksamhet
Små barns sårbarhet och utvecklingsmöjligheter
Vikten och vinsten av att intervenera tidigt
Hur NFSU kan vara ett stöd för såväl kliniker som forskare och beslutsfattare i arbetet med att
stärka små barns rättigheter

Ett drygt 20 tal personer hittade upp till seminarielokalen, vilket vi är nöjda med eftersom
konkurrensen om uppmärksamheten är stor. Hundratals workshops, möten och presentationer hålls
samtidigt i Visbys alla hörn.
I samband med Almedalspresentationen lät styrelsen trycka upp informationsfoldrar, efter redigering
av en förlaga från en tidigare styrelse. Resultatet blev lyckat tycker vi, bifogar foldern i brevet så att ni
kan bilda er en egen uppfattning och inkomma med synpunkter. Sprid gärna texten i era nätverk!
Styrelsen ser medverkan i Almedalen som ett led i NFSUs strävan att driva utåtriktat arbete gentemot
andra intresseorganisationer, beslutsfattare och politiker. Vi önskar ju att NFSU både ska bidra till
kunskap och vara en aktiv samtalspartner i samhällsdebatten. Styrelsen kommer nu att utvärdera
insatsen och fundera på hur vi kan hitta sätt att utveckla arbetet vidare. Idéer och synpunkter från
medlemmar efterfrågas och mottages tacksamt!
Den årliga NFSU-konferensen, som detta år hålls i Malmö den 10-11 oktober, närmar sig. Vi har fått in
många anmälningar, konferensen är snart fullbokad. Hoppas att många av er kommer till Malmö och
till årsmötet som hålls i samband med konferensen!
Vänliga hälsningar från hela styrelsen genom
Katrin Bernstad, sekreterare

