Göteborg 6 februari 2019

Gott nytt minna-år!
Vi kan blicka tillbaka på ännu ett framgångsrikt minna-år där vi under 2018 kunnat möta
nästan 70 mammor i våra vänta-barn respektive mamma-barn-grupper samt genomfört över
600 samtal. Våra tjänster är efterfrågade, vilket visar att oplanerade graviditeter och
frånvarande fäder är områden där det fortsatt finns behov av råd och stöd.
Våra insatser hade inte varit möjliga utan det stöd vi får från våra medlemmar, samt från
Göteborgs kommun och flera kyrkor, vilket vi tackar varmt för.
Som medlem bjuds du härmed in till

Årsmöte tisdagen den 19 mars 2019
Tid: 19.00
Plats: Kjellbergsgatan 8, 411 32 Göteborg, 031 – 82 66 11
Vi har sedvanliga årsmötesförhandlingar, föredrar verksamhetsberättelse och revisorernas
berättelse, kan förhoppningsvis ge avgående styrelse ansvarsfrihet, samt välja en ny styrelse.
Vi bjuder på fika och det finns möjlighet att få information om och ge synpunkter på minnas
verksamhet. Varmt välkommen!
Verksamhetsberättelse kommer att göras tillgänglig på www.minna.nu - där kan du också hitta
äldre minna-blad, samt tidigare års verksamhetsberättelse.
Varmt välkommen önskar
minnas styrelse
Stora delar av styrelsen och
personalen i juni 2018,
Fr.v: Christina Lernbrink,
Veronica Bohlin,
Christina Holmberg,
Maria Olsson, Karin Simonsson,
Mats Linde, Marielle Hjälmedala,
Nina Jonnerhag,
Kerstin Hillerström och
Christina Swartling. Bakom
kameran finns Anders Henoch

Detaljerad statistik för 2018
7 förlossningsförberedande grupper träffades vid 51
tillfällen. 38 blivande mammor gjorde sammanlagt 189
besök
5 mamma-barn-grupper träffades vid 36 tillfällen.
31 mammor gjorde sammanlagt 181 besök
Minna-syster-projektet har genomfört 119 hembesök.

3 hembesök eller besök hos myndighet eller vårdinrättning
har genomförts tillsammans med mamman
Samtal (hos kuratorerna): 609 tidsbokade samtal varav
67 samtal var nybesökssamtal och 542 samtal var
återbesökssamtal
I dessa samtal har vi mött 139 olika personer. Ungefär 1/5del kommer från annan kommun än Göteborg.
"Mors dagar" på Enandergården med 20 mammor + barn
Utflykter till Vrångö och 4H-gården i Tuve

