Inbjudan: Nätverksträff med MADD
Välkommen till en avkopplande, lärorik och trevlig helg den 28-29 september,
tillsammans med andra som har liknande erfarenheter!
Nu är det dags igen för nätverkshelgen för oss som
drabbats av rattfylleri.

Vi träffas på Hagabergs Kurs och konferens, beläget i
ett vackert parkområde i Södertälje.

I år blir det en gemensam träff för hela landet.
Helgen kommer att innehålla avkoppling och gemenskap, intressanta föreläsningar och samtal med
andra som är i liknande situation.

Arrangörer är MADD - anhörignätverket för rattfylleridrabbade - och MHF.
Från MADD medverkar Mats Sjöö som själv är drabbad av rattfylleri.

Hagabergs Kurs och konferens, hög kvalitet till subventionerat pris
För att så många som möjligt ska kunna vara med subventionerar MADD priset kraftigt för dig som deltar.
Du betalar bara 600 kr för helpension. Dessutom ersätter vi dina resekostnader upp till 2 000 kr.
Anmäl dig på www.mhf.se/madd. Avgiften kan du med fördel swisha på : 123 313 78 17
Vi ses på Hagaberg, en Svanenmärkt konferensanläggning, www.hagaberg.fhsk.se/
Med rattfylleridrabbad menar vi dig som:
• har förlorat en familjemedlem eller nära anhörig
• har en nära anhörig som blivit svårt skadad
• har förlorat en nära vän
• själv har blivit svårt skadad
Mats Sjöö
Ordförande, MADD
Tel. 076-548 97 17
mats.sjoo@mhf.se

Lars Olov Sjöström
Trafiksäkerhetschef MHF
Tel. 070-697 00 22
lars..olov.sjostrom@mhf.se

Du får gärna ta med en vän som inte själv är
drabbad av rattfylleri. Denne betalar i så fall
självkostnadspris: 2 195 kr för helpension.
Ring oss gärna om du känner dig osäker!

Anmälan: mhf.se/madd

VÄND

Helgens preliminära program
Nätverksträffen börjar lördag kl. 11.00 och avslutas med lunch söndag kl. 13.00.
Ur programmet:

Medverkande:

• Trafikbrott och straffpåföljder

Lars Olov Sjöström och Mats Sjöö
från MHF och MADD

• SMADIT – en metod för att förebygga rattfylleri
• Planering av MADD:s verksamhet och opinionsbildning

Inbjudna föreläsare från Brottsofferjouren, Polisen, riksdagen
m.fl.

• Egen tid för motion, vila eller samtal med andra deltagare

Detaljplanering pågår.

• Ny teknik för nykter trafik

• Gemensam middag samt kulturprogram på lördag kväll

www.madd.se

www.mhf.se

MADD står för Mothers Against Drunk Driving och är USA:s största
frivilligorganisation, som bildades 1980 av en förtvivlad mamma
som förlorat sin dotter på grund av rattfylleri. I Sverige är MADD
ett nätverk format av enskilda drabbade av rattfylleri.

www.nbv.se

Nätverket oganiseras av MHF, som arbetar för att ingen ska dö av
rattfylleri. Förutom att stötta drabbade av rattfylleri jobbar MHF
bland annat med opinionsbildning och påverkan av beslutsfattare.
Programmet genomförs med stöd från studieförbundet NBV.

Anmälan: mhf.se/madd

