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Hej!
SNAFA-nätverket bildades 1997 och har nu ca 400 medlemmar från många olika yrkeskategorier. Vår
målgrupp är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Anpassad fysisk aktivitet (AFA) har
blivit ett globalt begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering,
handikappidrott, fritid och rekreation. AFA kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk
utgångspunkt.
Snafa’s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2014: Kim Wickman
och Maria Liljeholm-Bång, Umeå universitet; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Kennet Fröjd,
Svenskt utvecklingscentrum för handikappidrott (SUH) Bollnäs; Margareta Frykman, GIH
Stockholm; Lena Hammar, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Örebro; Per Sundberg, Örebro
universitet; Peter Svensson, Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp, Furuboda,
Åhus; Johanna Eklund-Jansson, Linnéuniversitetet, Växjö; Eva Parck, Habiliteringen,
Länssjukhuset, Halmstad; Gunnar Johansson och Lars Kristén, Högskolan i Halmstad; Jan Lexell,
Lunds universitet och Svenska Handikappidrottsförbundet (SHIF);Per-Olov Hedvall, Certec,
Lunds universitet . Ansvarig för SNAFA:s hemsida är Gabi Morad, Högskolan i Halmstad.
Arbetsgruppen består av Lena Hammar, Johanna Eklund-Jansson, Jan Lexell och Lars Kristén.
Kontakta gärna någon av ovanstående personer vid frågor.
Forsknings- och utbildningsgruppen kommer att ha ett möte på Gymnastik-och Idrottshögskolan
(GIH) i Stockholm den 8/4-9/4-2014. Vi vore mycket tacksamma att få svar från alla medlemmar på
följande frågor:
Hur vill vi arbeta med SNAFA framöver? Vad kan jag bidra med?
På vilka sätt vill vi förena forskning och utbildning inom SNAFA?
Varför ska jag vara medlem i SNAFA? På vilket sätt kan vi dra nytta av att vara medlem i detta
nätverk?
Skicka era svar till e-post: Lars.Kristen@hh.se
SNAFA försöker även att uppdatera det medlemsregister som finns. Om du har förändrade
kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du meddelade oss detta (gabi.morad@hh.se). Meddela
namn, adress, telefonnummer (hem, mobil, arbete), fax, e-postadress samt vilken verksamhet du
arbetar i. Medlemsavgiften om 125 kr för enskild medlem och 250 kr för organisation/myndighet
betalas via PlusGirokonto: 788129-5. Betalningsmottagare är Högskolan i Halmstad. OBS! ange
SNAFA 26027 samt namn, adress, postnr och ort.
I detta SNAFA-utskick bifogas information från RG aktiv rehabilitering som kommit ut med en
inspirationsbok om kajak och skridsko för människor med funktionsnedsättning. Inger Johansson, FfP
föreningen forum för Psykomotorik informerar om att FfP:s konvent äger rum den 3-4 oktober 2014 i
Stockholm, mer information kommer på hemsidan. Ingrid Marie Paulsson informerar om Swing Ping
Pong projektet. Bifogar också SNAFA-broschyren och medlemsregistret.
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