Länsfolkhälsodagen är kostnadsfri för
deltagaren. Fika fm och em ingår medan
lunch betalas av var och en.

LÄNSFOLKHÄLSODAG
Gävleborg

Arrangörer
Länsfolkhälsorådet (LFHR) i samverkan med
Folkhälsoråden i Sandvikens, Hofors och
Ockelbos kommun

Anmälan
Ange följande vid din anmälan:
* Länsfolkhälsodagen i Hofors den 25 sept
* Jag kommer/kommer inte att äta lunch till
självkostnadspris i Folkets hus´ lunchrestaurang
* Ev. födoämnesintolerans (gäller för bröd i
samband med fikat och mat om du tänker äta lunch
i Folkets hus lunchrestaurang)
* Namn
* Titel
* Arbetsplats
* E-post

………………………………………….

Sista anmälningsdag:
Fredag 18 september

Anmälan mejlas till:
Receptionen, Hofors kommun
vaxeln@hofors.se
eller via telefon:
0290 - 29101

TEMA:
Civila sektorns roll och funktion
i Folkhälsoarbetet
- samspel mellan den offentliga sektorn
och ”frivilligorganisationer”

PLATS:
Folkets Hus Hofors
Skolgatan 21

Fredag 25 september, 2009
08:00 – 15:15
Målgrupp:
Politiker, tjänstemän i kommuner och
landsting, folkhälsorådens representanter
samt övriga aktiva, engagerade
och intresserade av folkhälsoarbete.

Syfte:
Att sprida kunskap om folkhälsoarbete
och dela goda erfarenheter av
lokalt engagemang.

För mer information kontakta:
Christina Eriksson, Hofors kommun
Tfn 070 - 378 44 48

Länk till X-trafik för tidtabell och karta
http://www.x-trafik.se/

Yvonne Bäckius, Sandvikens kommun
Tfn 070-544 83 86

Välkommen

PROGRAM
8.00
Registrering samt kaffe och smörgås
med möjlighet att besöka utställare

9.00

13.00
Tre goda lokala exempel
Idrottsföreningarna SAIK Bandy, IBK ALBA
och Sandvikens IF presenterar sitt
samarbetsavtal med Kultur- och
fritidsförvaltningen i Sandviken
Kvinnofridsprojektet i Sandviken, Hofors och
Ockelbo

Välkomsthälsning och praktisk information

Jädraås byråd – ”Positivitetsgruppen”

Välkommen till Länsfolkhälsodagen 2009
med tema Civila sektorns roll och funktion
i folkhälsoarbetet
Marie-Louise Dangardt, kommunalråd Hofors
kommun, Magnus Jonsson, kommunalråd
Ockelbo kommun, Peter Kärnström,
kommunalråd Sandvikens kommun

14.00
Samverkan för en god folkhälsa, på vilket
sätt och för vem?
Jenny Risfelt, Idélots, med mångårig
erfarenhet av ideellt arbete och samverkan
mellan ideell och offentlig sektor.

9.30
Civila sektorn – vad är det och hur är den
uppbyggd. Samarbete för folkhälsan
Torgny Sandgren, utredare
Ungdomsstyrelsen

14.50
Utdelning av Folkhälsopriset 2009
Maria Aspers, ordf. i Länsfolkhälsorådet
Gävleborg, Kent Olsson ledamot i
Länsfolkhälsorådet för Ovanåkers kommun

10.20
Pausgympa

10.30
”Samverkan mellan ideellt och offentligt”.
Roller, uppgifter och ansvar samt dess
betydelse för folkhälsan
Göran Pettersson, generalsekreterare för
Forum för frivilligt socialt arbete

11.30
LUNCH
med möjlighet att besöka utställare

15.10
Avslutning – kaffe

Under pauser och under lunch finns möjlighet
att besöka följande:
UTSTÄLLARE
Länsfolkhälsorådet Gävleborg
Samhällsmedicin Gävleborg
TUPP 10 – tobaksuppdraget 2010
Bilda
ABF
Vuxenskolan
Studiefrämjandet
Röda korset
Kvinnojouren
Sandvikens IF
Naturskyddsföreningen
Frivilligcentral/volontärbyrå i Gävle

