Søren Harboe – genops ller som formand for Dansk
Fibromyalgi-Forening
I DFF kan vi være stolte over, at vi er med l at sæ e dagsordenen på
vegne af ﬁbromyalgiramte og deres pårørende.
Den posi on skal vi fastholde og forstærke i frem den, og jeg er meget
opsat på at fortsæ e de e arbejde.
Derfor genops ller jeg naturligvis som formand for DFF. Jeg håber, at I
vil vise mig den llid at genvælge mig l 2 år mere l at stå i spidsen for
vort stærke og erfarne hold.
Jeg er stærkt optaget af, at vi som pa en orening har tæt kontakt l det enkelte medlem og er bredt forankret
over hele Danmark. Jeg vil fortsat arbejde for at forstærke det lokale engagement og de lokale muligheder for, at
ﬁbromyalgiramte kan mødes og udveksle erfaringer.
Lige så afgørende er foreningens personlige rådgivning, hvor medlemmerne kan få kvaliﬁceret vejledning og få
klarhed over de udfordringer og usikkerheder, som uundgåeligt følger med i hverdagen som ﬁbromyalgiramt.
Som pårørende har jeg selv stort indblik i livet med ﬁbromyalgi og de vilkår, der skal være på plads, for at både de
ﬁbromyalgiramte og deres familier kan få et værdigt liv.
Det er vig gt, at vi skaber tæ e bånd indbyrdes, og at vi arbejder for at blive mange ﬂere medlemmer. Men det er
lige så vig gt, at vi forsæ er med at udvikle samarbejder med de mennesker og organisa oner, der har indﬂydelse
på rammer og be ngelser for ﬁbromyalgiramte. Vi skal udbrede kendskabet l ﬁbromyalgi!
Jeg vil forsat arbejde for, at vi al d er fagligt velfunderede, og at vi oﬀensivt bruger medlemmernes erfaringer, når
vi s ller krav l poli kerne. Vi skal hele den være meget præcise og have styr på vores tal og dokumenta on. På
den måde står vi stærkt i kontakt med pressen, med sagsbehandlere, embedsmænd eller poli kere. Jeg er varm
fortaler for, at vi øger vores gennemslagskra gennem strategiske alliancer, ambassadører og samarbejde omkring
konkrete sager, ikke mindst når det gælder medlemmernes retssikkerhed.
Vores forening hviler på et stærkt fundament af engagerede frivillige. Jeg vil gerne sikre, at alle erfaringer og synspunkter kan komme l orde, så vi sammen kan forsæ e opbygningen af en endnu stærkere forening.
Det er et arbejde, der er vig gt for mig, og derfor s ller jeg op l en ny periode som jeres formand.

