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FØLG OSS PÅ FACEBOOK. 

LEDER I LOKALLAGENE MOTTAR FLERE EKSEMPLARER AV «ROGVA»NYTT, FOR Å DELE 
UT TIL ALLE MEDLEMMENE I STYRET. 
HUSK Å TA MED INFORMASJONEN TIL DE ANDRE STYREMEDLEMMENE!

NB! E-POSTADRESSER TIL LEDER/ KONTAKTPERSON I LOKALLAGENE

Nasjonalforeningen sentralt sender flere Lokallagssendinger i løpet av 
året med informasjon til alle lokallag. Tidligere gikk dette med post, på 
grunn av store porto utgifter, sendes nå alt på e-post til den adressen som 
er oppgitt. Blir disse sendingene mottatt?

HAR NOEN FÅTT NY E-POSTADRESSE? HVIS DET ER TILFELLE, VÆR SÅ SNILL Å MELD FRA 
TIL FYLKESKONTORET, SÅ VI KAN ENDRE ELLER SLETTE.

Fylkeskontoret har erfart at det er svært få som bruker e-posten jevnlig, og 
vil gjerne ha beskjed om dere ønsker å motta info pr. brev i stedet.

Hopp for hjertet 24. april – 4. mai 2018
I år arrangeres Hopp for hjertet for trettende 
gang. Konkurransen er i år, som tidligere, for 
skoleklasser på 4. – 7. trinn.
Påmeldingen til konkurransen foregår på 
www.hoppforhjertet.no, med frist fredag 9. mars. 
Deltakelse er gratis.

«RogVA»nytt

Et lite tips: Når dere har eget årsmøte - husk å 
velge delegater til fylkesårsmøtet og 
Landsmøtet.

Husk: Er det noen av dere som har spørsmål, er 
det bare å sende en mail eller ringe oss på 
fylkeskontoret!  

VIKTIGE DATOER VÅREN 2018

28. februar Regionmøtet 
1. mars    Bestillingsfrist materiell hjerteuken

9. mars    Påmeldingsfrist skoleklasser Hopp for hjertet
15. mars    Forslag til årets demenspris-sendes fylkeskontor
15. mars  Søknadsfrist for lokale Tubfrim – midler
15. mars  Søknadsfrist vår ExtraExpress
31. mars  Frist for avholdelse av årsmøter i lokallag

1. april    Frist for å sende inn årsmelding/regnskap/valgkort fra 
lokallag

7. april   Fylkesårsmøte Rosfjord hotell, Lyngdal 
24. april - 4. mai «Hopp for hjertet» hoppetaukonkurranse
14. mai Søknadsfrist Extrastiftelsen Helse og rehabilitering for 

lokallag/fylkeslag
30. april - 6. mai Nasjonalforeningens hjerteuke
30. mai – 1. juni Premiering fylkesvinnere «Hopp for hjertet»
8 - 10. juni Landsmøte Trondheim

Godt nytt år! 
Takk for alt godt frivillig arbeid dere i lokallagene utførte i 2017! 
Lykke til med starten på et nytt, spennende år. Nytt år gir nye 
muligheter til å verve medlemmer – til styrer, som «støtte-
medlemmer», til å fortsette med gode aktiviteter og starte opp nye. 
Det er det dere utfører som setter spor av Nasjonalforeningen i 
lokalmiljøene; gjør oss synlige som organisasjon.

Nå nærmer det seg tid for regionmøter. Vi på fylkeskontoret ser frem 
til å møte så mange som mulig av dere der, for å kunne informere om 
aktuelle nyheter og høre hva som rører seg på lokalplanet.
Tid og sted for regionmøtene finner dere i bladet, sammen med 
oversikt over andre viktige datoer.  

Bruk gjerne denne oversikten når dere utarbeider egen årsplan. 
Informasjon fra «RogVA»nytt kan veldig gjerne værer en sak på 
styremøter.
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Demensprisen 2018

Er det noen som kjenner en aktuell kandidat til demensprisen i fylket?

Kriterier:
Demensprisen skal gå til en ”hverdagshelt” som kan være en enkeltperson, en 
gruppe mennesker eller en enhet som for eksempel en institusjon, et dagsenter 
eller en avdeling. 

Demensprisen er en honnør til en innsats utenom det vanlige. Det kan være 
enkeltindivider som gjør et stort uformelt og frivillig arbeid i det stille, eller 
offentlig virksomhet som gjennom sitt virke fremviser nytenkning og engasjement 
på en respektfull og inkluderende måte som kommer både demenssyke og 
pårørende til gode, for eksempel et dagtilbud eller en sykehjemsavdeling 
tilrettelagt for personer med demens. 

Demensprisen kan ikke gis til en som er aktiv i 
styrearbeid i Nasjonalforeningen.
Forslag til kandidat(er) sendes til fylkeskontoret

rogva@nasjonalforeningen.no innen 15. mars

Regionmøtet våren 2018

Nå skal alle lokallag ha mottatt invitasjon til årets regionmøte. 
Vi håper å treffe flest mulig av dere der.

NY VERVEKONKURRANSE! BLI MED DU OG!

Nå er ny vervekonkurranse i gang for 2018! Husk at det lokallaget som 

verver flest medlemmer i løpet av 2018, blir premiert på fylkesårsmøtet i 

april 2019 av fylkesstyret. 

Benytt muligheten til «å tørre å spørre»!

Ha vervebrosjyre tilgjengelig og vær aktiv i å tilby medlemskap 

Kanskje kan dere ha medlemsrabatt på aktiviteter så det blir fristende å 

melde seg inn? Eller søk samarbeid med andre om nye aktiviteter som 

kan tilbys. Å få nye medlemmer handler mye om å ha aktiviteter som 

fenger.

Grasrotandelen

LANDSMØTE I TRONDHEIM, 8. – 10. JUNI 2018
- på Scandic Nidelven.

Landsmøtet er Nasjonalforeningens øverste myndighet og blir arrangert 
hvert fjerde år. 
For å gi flest mulig anledning til å være med, har fylkesstyret vedtatt å gi 
tilskudd til lag som sender representant(er) til Landsmøtet – og til 
demensmøtet som avholdes dagen før (7. juni).

VI GRATULERER JUBILERENDE HELSELAG I VEST-AGDER: 

Nasjonalforeningen Lyngdal helselag 110 år
Nasjonalforeningen Øyslebø helselag 105 år
Nasjonalforeningen Søgne helselag 105 år
Nasjonalforeningen Grindheim helselag 95 år
Nasjonalforeningen Søgne demensforening 15 år

Onsdag 28. februar       
Marnarheimen, Marnardal

Alle lag som er registrert i frivilligregisteret kan motta 
grasrotandel. Tips fra ett av lokallagene i fylket: Ta med 
registreringspapir med lagets organisasjonsnummer på til 
kommisjonær, og få hjelp til å registrere laget som 
Grasrotmottaker – veldig enkelt og greit.

Som det fremgår av årets første lokallagssending, blir det ikke sendt ut 

årsrapportskjema i år, men lokallagets årsmelding og regnskap skal til 

fylkeskontoret. Og valgkort sendes til Oslo som før.

Frist er 1. april!
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