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Klippan, Riksförbundet FUB och Stiftelsen ALA bjuder in  
till en forskarträff den 4 – 6 oktober på Billingehus i Skövde.  
 
Det blir den fjärde forskarträff vi ordnar 
för personer med utvecklingsstörning.  
Den första var redan 1999 på Billingehus! 
 
Många Klippan-medlemmar har skickat in förslag  
på ämnen för forskardagarna.  
När vi tittade på alla förslag 
bestämde vi att temat för träffen 
ska vara ”Kropp & Känsla”. 
 
Här kommer några exempel på vad forskarna ska samtala om: 

• Hälsa och livskvalitet – vad är det? 
• Min kropp - Min sexualitet 
• Var hittar jag kompisar? 

 
Under hela forskarträffen kan man lyssna på  
och samtala med nio olika experter. 
Alla ska prata så att det är lätt att förstå. 
 
Konferensen börjar med eftermiddagsfika på fredag  
och slutar efter lunch på söndag. 
Vi är många på plats som kan hjälpa till  
så att alla hittar och kan hänga med under forskarträffen. 
 
OBS! 
Det kan hända att inte alla får plats.  
Om det blir så, kommer vi att lotta ut platserna så att det blir rättvist.  
Du får besked innan den 1 juli om du har fått plats eller inte. 
 
Om du har frågor kan du ringa till Judith Timoney på Riksförbundet FUB. 
08-508 866 23.  Det går bra också att skicka ett mejl: judith.timoney@fub.se 
 



                     

 
Forskarträffen 

”Kropp & Känsla” 
den 4 – 6 oktober 2013 
Billingehus (Skövde) 

 
Jag vill anmäla mig: 
 
Namn: 
________________________________________________________________ 
Adress: 
________________________________________________________________ 
 
Postnummer: __________Ort: ______________________________________ 
 
Tel:__________________E-post:_____________________________________ 
 
Varje deltagare betalar 1300 kronor för Forskarträffen. Handledare 
betalar samma pris. Hotellrum, alla måltider och resor till och från träffen 
ingår i priset. 
 
Om du anmäler dig som handledare, ange till vem eller vilka:  
________________________________________________________________ 
 
Om man INTE är medlem i FUB  
är kostnaden för Forskarträffen 1700 kronor. 
 
Posta eller mejla eller faxa denna anmälan senast den 14 juni  till:  
Riksförbundet FUB    Tel: 08-508 866 23 
Judith Timoney    Fax: 08-508 866 66  
Box 6436  
113 82 STOCKHOLM    e-post: judith.timoney@fub.se 
 
OBS! 
Det kan hända att inte alla får plats. Om det blir så, kommer vi att lotta ut 
platserna så att det blir rättvist. Senast den 1 juli får du besked om du har 
fått plats eller inte.  

mailto:judith.timoney@fub.se

