Att vara förtroendevald eller medlem och som vill påverka samhället är en
betydelsefull och central uppgift för Neuro. Att det finns engagerade och
framtidsinriktade ledare i vår organisation är nyckeln till vår framgång.
Neuros ambition är att ge våra förtroendevalda och medlemmar i hela landet
förutsättningar att axla sitt påverkansarbete. Nu söker vi medlemmar som är
intresserade ut av att vara med och påverka!

Kort om mig
Hej!
Jag heter Emma Södergren och har börjat som påverkansstrateg här hos Neuro. Jag tillhör
rikskansliet och har mitt säte i Stockholm.
Mitt uppdrag är att stödja föreningar och länsförbund med att bedriva påverkansarbete. Tanken är
att vi ska utveckla strategier, planer och arbetssätt tillsammans för att ni ska kunna bedriva
intressepolitiska frågor.

Hur ser planeringen ut framöver?
Under november 2021 kommer en digital påverkansgrupp som startades under våren 2021 att
komma igång på nytt. Genom detta forum kan vi komma i kontakt med varandra, hämta inspiration
och utbyta erfarenheter. Vi kommer även att genomföra workshops inom detta forum, där ni kan
komma med synpunkter och önskemål om vilket stöd er förening eller länsförbund behöver för att
jag ska få en bra uppfattning av behovet hos er. Man behöver inte sitta i styrelsen för att delta, men
det måste vara förankrat inom er styrelse. Det viktigaste är att du har ett intresse av
påverkansarbete och representerar din förening eller länsförbund.
Jag kommer att ha möjlighet att presentera mig och ha en dragning om påverkansarbete och vad det
innebär för föreningar som kanske inte har kommit igång med påverkansarbete ännu, eller som
önskar ställa frågor om påverkansarbete. Det är även ett bra tillfälle för oss att lära känna varandra
och för att jag ska få höra från er vilka frågor ni brinner för! Neurorapporten visar att tillgången till
rehabilitering, hjälpmedel och vård, bland annat, ser olika ut över hela landet och det är
bekymmersamt. Det är en anledning till att påverkansarbete är en viktig del av det Neuro gör.
Om du är intresserad av att vara med och påverka och önskar höra mer om arbetet, kontakta gärna
mig (kontaktuppgifter står längre ner) för att anmäla ditt intresse. Mer information om
påverkansarbete kan ges vid digitala Teams möten samt vid fysiska träffar.
Digitalt: Du kan även få IT-support för att komma igång med Teams vid behov, meddela i så fall att
om du önskar få stöd med detta. Du behöver inte ha laddat ner programmet för att ansluta dig till
mötet.

Kontakt och frågor
För att veta mer och anmäla sitt intresse om att få mer information, kontakta gärna mig. Ni finner
mina kontaktuppgifter på följande sida.

Med vänliga hälsningar,
Emma Södergren
Påverkansstrateg
E-post: emma.sodergren@neuro.se
Tel: 076-001 70 23
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