
Årsmöte 
onsdagen den 22 mars 2006 19.00 

i minnas lokaler på Västergatan 16 
Vi har sedvanliga årsmötesförhandlingar, bjuder på fika 
och samtalar och berättar om vår verksamhet. 

Kom och gör din röst hörd! 

Styrelse för minna, Göteborg 

Nina Hedner, ordf. 0321 - 701 51 
Kerstin Hillerström, sekr. 031 - 795 02 32 

Anders Henoch 031 - 20 19 82 
Annica Holmstén 031 - 795 37 47 

Christina Lernbrink 031 - 86 46 73 
Lena Sagman 031 - 99 41 41 

Anna-Lena Åkerlind, suppl. 0340 - 65 66 34 
Isabel Garcia, suppl. 031 - 26 51 36 

Lennart Björklund, suppl. 031 - 16 83 55 

 

 
Nummer 1/2006, februari 2006 

555 visits - and counting ... 

Vi kan se tillbaka på ett innehållsrikt och 
arbetsamt 2005. Följande rader ur vår sta-
tistik får ge en glimt av vår verksamhet 
2005: 

Öppet hus vid 36 tillfällen. 83 olika 
mammor gjorde sammanlagt 555 besök 

8 vänta-barn-grupper med 58 deltagare. 
De träffades 8x8=64 grupptillfällen, ca 384 
besök 

Det föddes 53 barn av ensamstående 
minna-mammor under 2005, samt ytter-
ligare ett antal där paret fortsatte att leva 
i sin relation. 

8 Mamma-barn-grupper med samman-
lagt 52 mammor + barn. De träffades 
8x7=56 grupptillfällen, ca 336 besök 

491 tidsbeställda samtal. enskilda eller 
med par. 79 personer var förstagångs-kon-
takter 2005. Återbud eller ändring av tid i 
sista stund skedde vid 108 tillfällen (!) 

Vid 19 tillfällen gjorde vi hembesök eller 
följde med någon av mammorna till olika 
myndigheter. 

 

Medlemsavgiften ... 

Många medlemmar ger inkomster, ger tyngd 
bakom ansökningar och skrivelser och gör 
verksamheten känd och angelägen. 

Liksom för politiska ungdomsförbund måste 
dock minnas medlemmar vara verkliga och 
aktuella. Använd därför bifogat inbetalnings-
kort om du vill stå kvar som stödperson för 
en livsviktig verksamhet som ger handfast 
stöd åt kvinnor som känner vånda inför att 
fullfölja en oplanerad graviditet. 

Anders Henoch 

minna-mottagningen 
minna, Göteborg, Västerg. 16, 413 13 GBG 
Tele: 031 - 82 66 11, Postgiro 429 38 60-5 

www.minna.nu, www.geocities.com/minna_gbg 

Kuratorer: Maria Olsson, Ulrika Karpefors 
Barnmorskor: Christina Lernbrink, 
Agneta Lindholm, Mona Sandstedt 


