Nr 1: 2011

NYTT FRÅN

Gott Nytt År!
”Midvinternattens köld är hård,
stjärnorna gnistra och glimma.
Alla sova i enslig gård
gott intill morgontimma.
Månen sänker sin tysta ban,
snön lyser vit på fur och gran,
snön lyser vit på taken.
Endast Nissen är vaken.”
Ovan är sista raden en liten travesti på den berömda texten ”Tomten” av Viktor Rydberg.
Jag som tagit över redaktionsskapet, efter Lasse, för detta nyhetsblad heter Rolf Nissen. En del
känner igen mig från Posithiva Gruppen där jag sedan några år tillbaka varit styrelsens
sekreterare.
Hoppas att du håller dig varm om både huvud och fötter nu när vi fått århundradets kallaste
vinter så vi alla kan längta till den förlösande våren och värmen.

Nytt från kansliet och styrelsen
Mycket har hänt under hösten och i slutet av 2010 i föreningen bland styrelsen och personalen.
Först och främst så vill vi tala om att vår informations- och administrationsansvarige, Lasse
Lindberg har tjänstledigt.
Under tiden Lasse är tjänstledig kommer därför Rolf Nissen att tjänstgöra som kanslist på vårt
kontor i Stockholm. Rolf kommer att ta hand om det löpande arbetet. I samband med att Rolf
nu börjat som anställd avgår han från alla styrelseuppdrag i förbundet.
Som tidigare kommer Greger H från Posithiva Gruppen, att vara inhyrd hos oss på halvtid och
ha hand om ekonomidelen med bokföring, löner och allt vad det innebär. Han kommer även i
mån av tid att hjälpa Rolf till en början.
Förbundsstyrelsen kommer fram till årsmötet under våren 2011 att bestå av:
Inger Forsgren: förbundsordförande, Mohammed Farah: vice förbundsordförande,
Conny Wilsson: förbundskassör, Christina Franzén: förbundssekreterare, och Susanne
Jacobsson: ledamot. Eva Britt Selimsson som tidigare var ledamot har avgått.

WAD 2010
Traditionsenligt firades WAD, world aids day, runt om i
världen den 1 december, även här hemma i Sverige.
Årets tema ”Jag har inga fördomar om hiv, men…”
Inger F höll sitt tal i Linköping och fortsatte därefter till
läkarstämman i Göteborg. Tillsammans med Viveca
Urwitz, SMI och regissören Ingela Lekfalk deltog dem i
panelen på den stora scenen för att diskutera filmen ”Hur
kunde hon”. Massor av folk och till allas glädje var ämnet engagerande.
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I Stockholm hölls WAD på Kulturhuset vid Sergels torg. Där samlades alla aktörer som arbetar
förebyggande med hiv i Storstockholm, under hela dagen.
Dagen började med att två föreställningar för gymnasieungdomar. Konferencier var Olle Waller.
På programmet stod bland annat föreläsning om hiv, överföring, skydd och behandling.
PG visade sin nyproducerade film ”Varför så tyst” med personer som lever med hiv.
Föreställningarna avslutades med panelsamtal med representanter från RFSU Stockholm,
Venhälsan, Noaks Ark, Afrosvenskarnas riksförbund, Posithiva Gruppen och RFSL Stockholm.
Allmänheten bjöds in till en mini-filmfestival på Klarabiografen som ligger inrymd i Kulturhuset.
Utanför biografen kunde man sedan mingla runt bland alla aktörer.
Vid 16-tiden var det ljuscermoni utanför på den stora trappan vid Sergels torg. Detta till minne
för alla som dött till följd av hiv och som lever med hiv idag.
Kvällen avslutades med fest ”Klubb Red Ribbon” där många artister uppträdde.

Telefontider
Största chansen att nå oss är mellan 9 – 17 på vardagar. Går telefonsvararen i gång betyder
det att vi är upptagna antingen i externa eller interna möten och vi ber er att tala in ett
meddelande så kontaktar vi så snart vi kan. Blir det inget svar ber vi er att försöka senare eller
att kontakta oss mailledes på de adresser ni finner på hemsidan. Vi ber om överseende för de
enstaka tillfällen som det kan vara svårt att nå oss.

Lediga kontorsrum
Efter att Heteroplus gått i konkurs och KSC har flyttat ur våra gemensamma lokaler står vi nu
med 3 tomma kontorsrum på Tjurbergsgatan. Vi söker därför nya hyresgäster. Är du intresserad så kontakta Rolf på tel: 08-714 54 10.

_________________________________________________________________________________________________
Post/Besöksadress:
Telefon: 08-714 54 10
Org nr: 80 20 16-1173 e-post: info@hiv-sverige.se
Tjurbergsgatan 29
S-118 56 STOCKHOLM
Bankgiro: 5107-6594
www.hiv-sverige.se

