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V A B I L O in O B V E S T I L A
Dragi člani Društva in vaši svojci!
22. maja 2012 praznuje Društvo za fibromialgijo 8. rojstni dan. Vabimo vas na družabno srečanje v počastitev
društvenega praznika, ki bo v soboto, 26. maja 2012, s pričetkom ob 10:30, v Bistri pri Vrhniki, kjer se nahaja
največji slovenski muzej v nekdanjem kartuzijanskem samostanu.
Letošnji organizatorji dneva Društva so člani ljubljanske skupine, ki nam pripravljajo naslednji program:
Zbirališče - na parkirnem prostoru Tehniškega muzeja v Bistri (http://www.tms.si/index.php?m_id=bistra-privrhniki). Tisti, ki se boste pripeljali po avtocesti, sledite izvozu Vrhnika, nato v Vrhniki zavijete za kraj Verd in po
regionalni cesti proti Borovnici. Če bi kdo imel orientacijske težave, lahko pokliče na GSM 031 32 32 85.
Od 10.30 do 11.00 ure se zberemo pri vhodu v muzej, kjer nas bosta sprejela vodiča in nas v dveh skupinah
peljala na ogled po muzeju.
Po končanem ogledu bomo imeli kosilo v paviljonu za gostilno Bistra, ki se nahaja nasproti muzeja. Cena kosila
in vodenega ogleda muzeja bo skupaj 15 € po osebi (morda pa se nam posreči še kakšen popust pri vstopnini).
Denar bomo pobrali na kraju samem. Pijačo boste naročili sami po lastnih željah in ni vključena v ceno.

Paviljon obdaja velika zelenica, tako da se bomo v primeru lepega vremena lahko družili tudi na prostem. Za
tiste, ki se boste morda želeli sprehoditi po bližnji naravi, se neposredno nad muzejskim kompleksom
razprostira bukovo-jelov gozd, skozi katerega je speljana okoli 2000 m dolga muzejska gozdna učna pot, ki
obravnava najpomembnejšo problematiko gozdov in gozdarstva.
Istega dne bomo izvedli tudi izredni občni zbor, s predlaganim dnevnim redom:
1. Sprejem dnevnega reda in izvolitev organov izrednega občnega zbora
2. Predlog dopolnitev in sprememb Pravil Društva (dopolnilne uskladitve k nekaterim spremembam,
sprejetim na zboru 3. 3. 2012 - uskladitve morajo biti sprejete v predpisanem roku, zato vas vljudno
prosimo za udeležbo in zagotovitev sklepčnosti).
Na srečanje se prijavite najkasneje do 20. maja na GSM 041-237 688 ali tel. 07/ 49 62 295 (Slava Andrič).
Še nekaj obvestil:
12. maj je svetovni dan ozaveščanja o fibromialgiji in kronični utrujenosti. V ta namen bomo izvedli različne
aktivnosti: razstavljali informacijsko gradivo na stojnicah v Ljubljani in Brežicah, posneli televizijsko oddajo s
svojci bolnikov na VTV (Velenje), izvedli radijsko oddajo na Radiu Pacient, se predstavili v nekaterih tiskanih
medijih (majska številka revije Onaplus …), po elektronski poti razpošiljali diaprojekcijo z opisom bolezni …
Pozivamo vse člane, da vsak po svojih močeh prispevamo k boljšemu poznavanju naše bolezni v svojem okolju!
V mesecu aprilu je naša članica delila društvene zloženke (z opisom bolezni FM/SKU) zdravnikom na
izobraževalnem srečanju za splošne in družinske zdravnike iz vse Slovenije in tako ozaveščala strokovno javnost.
Pri pregledu plačila članarin za leto 2012 smo ugotovili, da je precejšnje število naših članov pozabilo na to
obveznost, ki smo ji postavili zadnji rok konec meseca marca. Tem pošiljamo plačilne naloge za naknadno
poravnavo obveznosti, in sicer najkasneje do 15. maja. Če je kdo v tem času članarino že poravnal, položnico
lahko uniči. Tistim, ki ste se na novo včlanili v Društvo v novembru ali decembru 2011, se šteje plačana
članarina tudi za leto 2012. Člani, ki dve leti zapored ne poravnajo letne članarine, so premeščeni iz aktualne
članske evidence in izgubijo pravico do vseh društvenih ugodnosti ter obveščanja preko osebnih vabil in
sporočil.

Po plačilu članarine prejmete letno nalepko, ki vam jo po pošti pošlje blagajničarka ali pa jo dobite na srečanjih
skupin oz. na društvenem srečanju v Laškem. S prilepljeno letno nalepko je vaša članska izkaznica za tekoče leto
potrjena. Za uveljavljanje društvenih ugodnosti (npr. zdraviliškega zdravljenja) so veljavne samo potrjene
članske izkaznice. Če kdo, ki je že poravnal članarino, doslej še ni prejel letne nalepke za 2012, naj se obrne na
blagajničarko na tel. 03/562 96 06.
V letošnjem letu so vam bile podeljene članske številke. Nekateri ste jih prejeli že na zboru članov v Laškem,
ostalim pa so priložene k tokratnemu Vabilu. Prosimo, če svojo številko vpišete v člansko izkaznico, npr. desno
zgoraj nad svojim imenom. To je odslej vaša trajna članska številka, na katero se sklicujete pri plačevanju
članarine.
Če ste zainteresirani, da bi jeseni izdali društveni bilten, pridno pišite prispevke in jih pošiljajte na društveni enaslov. Izid biltena bo poleg člankov seveda odvisen tudi od zbranih finančnih sredstev!
Med poletnimi počitnicami bomo z društvenimi aktivnostmi malo »počivali«, jeseni pa bomo spet organizirali
celodnevno izobraževalno srečanje za bolnike in svojce, in sicer 29. septembra v Thermani Laško. Že sedaj si
rezervirajte in obkrožite datum v koledarju … Vabila boste prejeli v septembru.
Veselimo se našega majskega izleta v okolico Vrhnike in ogleda tamkajšnjih znamenitosti! Pridite na družabno
srečanje in na izredni občni zbor 26. maja, naši Ljubljančani nam zagotavljajo, da nam ne bo žal!
Lepo vas pozdravljamo!
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