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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, parasport, fritid och rekreation. AFA kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på hälsofrämjande
effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet.
SNAFA:s forsknings- och utbildningsgrupp har följande sammansättning under 2016: Kim Wickman och Maria Liljeholm-Bång, Umeå universitet; Mikael Londos, Malmö högskola; Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle; Kennet Fröjd,
Institutet för Inkludering och Optimalt Lärande, Söderhamn; ”vakant”, GIH Stockholm; Lena Hammar, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Örebro; Jan Mustell, Örebro universitet; Peter Svensson, Föreningen fritidstjänstemän inom omsorg/
handikapp, Kristianstad; Johanna Eklund-Jansson, Linnéuniversitetet, Växjö; Anna Franzén, Habiliteringen, Länssjukhuset, Halmstad; Kristina Ziegert och Lars Kristén, Högskolan i Halmstad; Jan Lexell, Lunds universitet och Svenska
Parasportförbundet; Charlotte Magnusson, Certec, Lunds universitet. Ansvarig för SNAFA:s hemsida är Hanna Carmvall,
Högskolan i Halmstad.
Arbetsgruppen består av Lena Hammar, Johanna Eklund-Jansson, Jan Lexell och Lars Kristén. Kontakta gärna någon av
ovanstående personer vid frågor.
Centrum för Idrottsforskning (CIF) har på nytt beviljat SNAFA ett 1-årigt organisationsstöd. Det är mycket glädjande och
innebär bl a en ökad möjlighet att mötas och arrangera aktiviteter inom forskning och utbildning. SNAFA:s FoU-grupp har
diskuterat olika mål för 2016:
1. Hemsida och medlemsregister uppdateras.
2. Endagsmöte i samband med Malmö Open inkl deltagande i konferensen ”Sport - en ren samhällsvinst på alla sätt!”.
3. Arrangera workshop alt seminarium med fokus på Parasport i samverkan med Svenska Parasportförbundet. Fullfölja satsningen med skolfokus inom AFA. Lärosätena som utbildar lärare i idrott och hälsa är ”motorer” och samverkar med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) kring temat ”Hur gör vi undervisningen i idrott och hälsa tillgänglig för alla?”.
4. Verka för att sammanställa en antologi om Anpassad Fysisk Aktivitet.
SNAFA har uppdaterat medlemsregistret. Om du har förändrade kontaktuppgifter skulle vi vara tacksamma om du meddelade
oss detta via e-post till: hanna.olsson@hh.se.
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.
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