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Varberg den 25 oktober 2014

Ordförandes inledning
Hej alla Guldklubbsvänner. Nu börjar hösten med rusk men också chans till en del solstrålar.
Jag har det smärtsamma beskedet meddela att Bengt Fimpen Lindberg har lämnat detta jordeliv.
Fimpen var en känd profil genom sina många framgångar i Bänkpress. Vi har betalat ett bidrag till
Cancer fonden för att hedra.
Andra medlemar som har gått bort under året är Leif Hedman (simmare).
Valberedning
Hans Lindström sammankallande E-post adress halinds@yahoo.co.uk. Samt David Lega och
Margareta Tufvesson blev valda vid vår föreningsstämma den 3 maj i Jönköping
Person nummer
Snälla mail ert personnummer. Så har vi lättare att hålla reda på er som medlemmar.
tore.nilsson@guldklubben.se
Medlemsavgift
Snart är det dags att betala medlemsavgiften Vilken bör betalas i december månad 2014 100 kr till
Plusgiro 33 47 13 – 5 Glöm inte att ange namn och lämpligen födelse data.
Medlemsträff
Guldklubben kommer att ha en medlemsträff nästa år. Ett av möjliga platser är Halmstad i Halland,
vars kommunalråd Anders Rosén vill bjuda in Guldklubben.
Övrig information SHIF/SPC
Ett extra förbundsmöte hölls den 31 augusti 2014 där Margareta Israelsson valdes till ny ordförande.
Allt går att läsa på SHIFs hemsida www.shif.se

Hjälpmedelsinstitutet (HI)
Jag sitter med i Kommunala Handikapprådet här i Varberg. Jag tror att många av er kanske
använder hjälpmedel eller skulle behöva ett. I dag så finns det så många bra hemsidor att hitta
information om hjälpmedel. Ett bra exempel är Hjälpmedelsinstitutet HI. www.hi.se
HI´s första sida är lätt att förstå. Man kan givetvis få hjälp med olika hjälpmedels områden. Till
exempel hur man gör för att ringa med datorn, (öppna www.hi.se skriv in (sök) ”att ringa med
datorn” och får då upp ett antal rader med olika dokument och saker. Kan vara bra om man har svårt
att få skyp att fungera, som exempel. Det är bara att klicka på det som passar bäst.
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