
Innehåll
Ordörandespalten
Dags för medlemsavgift
Kallelse till Årsmöte
Fakta om Nonnans syndrom
Sommarkonferens i Fredericia
Årets första styrelsemöte
Lina möter MFF
Föreningens verksamhet under 20år
Kontaktpersoner

Noonan 
NyttNr. 1 2016



Noonan Nytt nr 1, 20162

I år fyller Svenska Noonanföreningen 20 år, 
och det ska vi naturligtvis fira på alla sätt vi 
kan! De flesta jubileer brukar inledas med 
att man ser tillbaka på åren som gått. Det är 
en utmärkt anledning till att hänge sig åt alla 
roliga minnen, och den chansen vill man för-
stås inte missa. Det är framförallt lägren man 
minns, det är ju då man får träffa alla, och det 
är på många sätt föreningens raison d’être. 
Våra medlemmar är spridda över hela landet, 
och vi känner varandra bara genom förening-
en. En trevlig bieffekt är att man får kuska 
runt och se Sverige på ett sätt som man aldrig 
skulle ha gjort annars. Inte kunde jag väl ana 
vilken resa min familj och jag hade framför 
oss när jag träffade Ingrid Wadenheim första 
gången på Barnhabiliteringen i Lund för fjorton 
år sedan. Det tog några år och en vistelse på 
Ågrenska innan vi vågade åka iväg på läger, 
men vilken upplevelse det var att få träffa och 
lära känna så många underbara människor!

När jag sitter här och försöker sammanfatta 
vad Svenska Noonanföreningen gjort under 
de här 20 åren, varav mer än hälften var före 
min tid, blir jag alldeles rörd när jag tänker 
på vilket jättejobb det varit att starta, bygga 
upp, driva och finansiera projektet. Det ligger 
många timmars arbete och mycken kreativitet 
bakom den förening vi har idag! Och allt på 

obetald fritid. Man kan ju aldrig tacka nog för 
det, bara vara tacksam! Tag till er det, alla ni 
som bidragit och bidrar till vår förenings fram-
gång genom åren!  

Styrelsen har haft sitt januarimöte i Borås. Ja-
nuarimötet är mest till för att planera lägret i 
detalj, men vi hinner med en del annat också. 
Vi bestämde bl.a. att vi under jubileumsåret 
vill satsa lite extra på NoonanNytt och utvid-
ga distributionen till habiliteringar och barnk-
liniker runtom i landet. Vi hoppas att det ska 
hjälpa fler att hitta till oss. Anna Johansson 
berättar om mötet i detta nummer.

Som några av er kanske har märkt, så gör vi 
om vår hemsida igen. Passa på nu och kom 
med synpunkter, medan ångan är uppe!

I år ska vi alltså tillbaka till Fredericia, i Dan-
mark. Den här gången tänker vi försöka bli lite 
mer internationella, och söka samarbete med 
våra Noonangrannar på andra sidan sundet. 
Det ska bli kul! Glöm inte att anmäla er så 
snart som möjligt. (Säger jag, som själv är 
sent ute varje gång!): 29 juni-3 juli är det som 
gäller och inget annat! 

Pi Tufvesson Cohen

Ordförandespalten

Hej alla vänner och välkomna till ett nytt år med Svenska Noonanföreningen!
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Varje barn har sin kombination. En del har fler och andra färre speciella särdrag.

• Hjärtfel
• Kortväxthet
• Svårt att äta de första levnadsåren, kräkningar.
• Öron (roterade med tjocka örsnibbar, hörselnedsättning)
• Ögon (ex. stort avstånd mellan ögonen, brytningsfel)
• Utvecklingsförsening, motoriskt, socialt, emotionellt

En del av symtomen avtar eller försvinner ju äldre barnet blir.

Noonans syndrom är en ärftligt genetiskt avvikelse som domineras av avvikande ansiktsdrag, 
medfött hjärtfel och kortväxthet. I vissa fall är det föräldrar med Noonans syndrom som för 
över anlaget till sina barn. 

Vanligast är att det sker en spontan förändring av arvsmassan, en sk. nymutation. I Sverige 
föds omkring 
40-100 barn varje år med Noonans syndrom, både flickor och pojkar. 
Diagnosen ställs genom synliga yttre tecken men kan numera också i många fall fastställas 
genom DNA-analys av blodprov. 

Syndrom betyder en samling av symtom. När det gäller barn med Noonans syndrom varierar 
symtomen avsevärt från individ till individ. 

Fakta om Noonans syndrom

Dags för medlemsavgift
Snart får Ni som medlemmar ett brev med inbetalningskort för 2016 års medlemsavgift. Betald
medlemsavgift är en förutsättning för deltagande på familjekonferenserna och andra träffar. 
Avgiften är oförändrad; 200kr för huvudmedlem med rösträtt, 75kr för familjemedlem utan 
rösträtt och 150kr för stödmedlem utan rösträtt. Avgiften ska vara betald senast den 31 
mars till vårt bankgiro 433-0353.
Kom ihåg att skriva ME2016 och samtliga namn i meddelandefältet.
Har vi rätt uppgifter om dig och din familj i medlemsregistret? Pi vill gärna ha Era (aktuella)
telefonnummer och mailadresser. Skicka eventuella ändringar till info@noonanforeningen.se

Torsdag den 30 juni 2016 kl. 19.00 kallas du/ni till årsmöte på Danhotel Fredericia, Dan-
mark. Årsmötesförhandlingarna kommer att genomföras under föreningens familjekonferens 
i Fredericia  den 29/6- 3/7  2015. Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 
30 dagar före årsmötet, dvs. senast 2016-05-31. Vid årsmötet kommer val av ledamöter till 
styrelsen att hållas. Som anmälan till årsmötet fungerar anmälan till konferensen. Eventuella 
tillkommande anmälningar och motioner till årsmötet, skickas till föreningens ordförande Pi 
Tufvesson Cohen, Murarevägen 5, 227 30 Lund eller till pisan@me.com
Utdrag ur stadgarna: Huvudmedlem: innehar rösträtt, rätt att inkomma med motioner till 
årsmötet, rätt till att få information från föreningen samt rätt att delta i föreningens aktivi-
teter. Har även rätt att till annan familjemedlem överlåta (skriftlig fullmakt) rätten att rösta 
vid årsmöte. Familjemedlem: har rätt till information (huvudmedlem ansvarar för att den når 
familjemedlem) samt rätt att delta i aktiviteter (under förutsättning att huvudmedlem betalt 
avgift till föreningen). Har även rätt att rösta vid årsmöte om huvudmedlem skriftligt överlåtit 
sin rösträtt. Hjärtligt välkommen! Styrelsen i Svenska Noonanföreningen

Kallelse Årsmöte
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Sommarens konferens i Frederica 

Onsdag 29/6
15:00-17:00 Ankomst till Danhostel Fredericia, Inkvartering
18:00 Middag
19:00 Fotografering av deltagarna 
för att sätta upp på dörrarna
20:30-21:30 Kvällsfika

Torsdag 30/6
08:00-10:00 Frukost
10:00-12:00 Bowling/Bad
10:00-12:00 Föreläsning
12:00-13:00 Lunch
13:00-14:00 Föreläsning
13:00-17:00 Bad/Vattengymnastik/Bowling
17:00 Middag
19:00 ÅRSMÖTE, Barnaktivitet - Film
20:00-21:00 Kvällsfika

Fredag 1/7
08:00-9:00 Frukost
9:30 Avfärd till Legoland
10:30-17:00 Legoland(Lunchkupong ingår)   
18:30 Middag
20:30-21:30 Kvällsfika

Lördag 2/7
08:00-10:00 Frukost
10:00-17:00 Fria aktiviteter
12:00-13:00 Lunch
18:30 Grillfest!

Söndag 3/7
08:00-10:00 Frukost
10:00-12:00 Tömma rummen, Packa bilarna, 
Kramkalas, Hemfärd

Varmt välkomna att anmäla er till sommarens läger. Vi kommer att bo på Danhostel i 
Fredericia Danmark. Nedan ser ni veckans program. Vi har förlängt sista anmälnings-
dag till den 10 mars. Ni gör er anmälan till elisabeth.ivarsson@hjalmared.se och har 
ni några frågor kan ni ringa Elisabeth på 0731- 40 91 80.

Deltagaravgift

 Diagnosbärare  Gratis
 0-3 år    Gratis
 4-17 år   600kr
 Vuxen   1600kr
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Årets Första 
Styrelsmöte 2016

Årets första styrelsemöte är avklarat. Den-
na gång åkte vi förbi Borås och hamnade i 
Brämhult och Lages Motel. Oj, vad vi jobbade 
på bra och fick mycket gjort. Denna träff hand-
lade mycket om sommarkonferensen och pla-
neringen kring den. Hur skulle programmet se 
ut, vem skulle bli vår föreläsare i år, vad skulle 
vi ha för aktiviteter förutom Legoland? Lego-
land har nämligen varit klart sedan vi började 
prata om 20-årsjubileet och att vi skulle lägga 
årets läger i Danmark. Vi gick också igenom 
vad  2016 års första nummer av  NoonanNytt 
skulle innehålla. Nästa punkt var vår nya hem-
sida, vi  gick igenom vad den ska innehålla och 
hur den ska se ut. Vad som var bra och vad var 
mindre bra. Det blev en hel del ändringar till 
det bättre. Vi bestämde oss för att lägga upp 
den nya hemsidan och fylla på med innehåll 
efterhand. Hoppas ni gillar den. Ändringar görs 
löpande tills den är helt klar. Kom gärna med 
synpunkter på hur den kan bli ännu bättre.

Efter mötet på lördagen åkte vi in till Borås och 
spelade bowling vilket alltid är roligt. Efter spe-
let avnjöt vi en härlig revbensbuffè i bowling-
hallens restaurang. Hemma igen på motellet 
forsatte några av oss våra trevliga samtal och 
andra stupade i säng för att återigen träffas 
först till frukost och sedan för fortsatt styrel-
searbete fram till lunch. Då vi åkte in till Borås 
för lite mat och så var det dags att åka hem 
igen. 

Anna Johansson
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Lina på MFF:s medlemsträff
Förra året på MFFs medlemsträff hade 
jag teckenspråkstolkar för första gången. 
I början var jag lite nervös men det gick 
snabbt över när jag insåg att det fungerade 
väldigt bra. På MFFs medlemsträff träffade 
jag många MFF-supportrar och stora per-
soner från MFF. Det var VD, Niclas Carlnén, 
ordförande Håkan Jeppsson, sportchef Da-
niel Andersson och kommunikationschef Pe-
ter Åhlander. Jag stod upp inför alla för att 
visa vem jag var. Jag ställde en stor fråga om 
tillgängligheten på MFFs officiella hemsida. 
Jag tyckte att hemsidan borde ha blivit bätt-
re. Jag föreslog dem att lägga in textning på 
videoklipp eller lägga in teckenspråks-film-
klipp på hemsidan. Jag fick en av de finaste 
applåderna av alla MFF-supportrar!

Efter MFFs medlemsträff hände så mycket 
roliga saker. Jag fick gå på ett eget möte 
med Peter Åhlander inne på Stadion! Vi pra-
tade om tillgängligheten på MFFs officiella 
hemsida. Efter mötet utvecklade de den nå-
got bättre, eftersom det nu finns textning på 
alla videoklipp! MFF bestämde att de alltid 
ska ordna teckenspråkstolkar till alla evene-
mang, t ex medlemsträffar, årsmöten, läk-
tarmöten med MFF-supportrar m.m. Så fan-
tastiskt! Det känns så viktigt att vi som är 
döva och hörselskadade ska känna oss del-
aktiga. Jag blev en av MFFs kontaktperso-
ner. Mitt lättaste uppdrag är att ge informa-

tion till de döva och hörselskadade om vad 
som händer hos MFF och att hjälpa till så att 
hemsidans tillgänglighet utvecklas bättre.

Igår, den 27 januari, gick jag på årets för-
sta medlemsträff. MFFs nye tränare, Allan 
Kuhn, kom dit. Han kom till mig först för att 
hälsa. Jag presenterade mig och talade om 
att jag är döv. Det var en sådan stor glädje 
att han kom fram och hälsade! Allan berät-
tade om sig själv och sin långa karriär som 
assisterande tränare. Sedan ville han bli hu-
vudtränare, så han sökte jobb hos MFF och 
tills sist fick han sitt jobb. Han sade att det 
känns så rätt att välja MFF. Han är glad över 
att få jobba med de fantastiska spelarna och 
alla andra hos MFF.

Efteråt gick jag fram till Allan och fick hans 
autograf. Sedan satt jag bredvid honom, 
medan min pappa tog bilden. Det blev en 
riktigt fin bild! Jag ställde en stor fråga till 
Allan. Min fråga ”Vad är ditt mål som tränare 
och för spelarna?”. Han sade att hans mål 
är att lyfta upp något positivt hos spelarnas 
personliga utveckling och att göra det till-
sammans, oavsett vad som händer i laget! 
Så fint svar av Allan, tycker jag! Jag gillar 
ordet ”Tillsammans” väldigt mycket. Det be-
tyder otroligt mycket för klubben.

Kram från Den största av MFF-fans, Lina
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Lägerverksamheten Det hela började ef-
ter en Noonanvecka på Ågrenska1996, och 
pingsten 1997 arrangerade vår kära Ingrid 
Wadenheim och Carl-Axel Persson det första 
lägret, på Galtarö på västkusten. Då hade 
föreningen inga pengar, men det ordnade 
sig ändå och sedan dess har vi haft våra lä-
ger varje år.  Barnen som var små 1997 har 
hunnit växa upp, och flera av dem fortsätter 
att komma på våra träffar så ofta de kan. En 
av dem, Dan Johnson, har faktiskt varit med 
på vartenda läger sedan starten! 
    
Det är en nomadisk förening vi har, vi har 
varit på många jättefina ställen och tänkt att 
”Hit vill vi åka igen!”, men sen hittar vi nåt 
nytt som vi måste prova, och så åker vi dit… 
Vi vill fördela lägren över landet, så att inte 
vissa deltagare ska få för långt att åka VAR-
JE år, men det är nog så att sörlänningarna 
inte alltid är så villiga att åka norrut, medan 
de som bor längre från kontinenten gärna 
har lägret som en anhalt på vägen söderut.
    
Det går ju inte att sammanfatta alla våra 
läger på ett par sidor, och (snart) kommer 
verksamhetshistoriken och berättelserna 
från våra läger upp på vår nya hemsida på: 
http://www.noonan.nu/ Lägret ligger i veck-
an efter midsommar, från onsdag em. till 
söndag fm. (Flera gånger har vi också haft 
vinterläger under påsken.) Vi har alltid års-
möte, minst en föreläsning med anknytning 
till Noonans syndrom, och vi brukar ha en 
utflyktsdag samt grillafton på lördagskväl-
len. I övrigt varierar programmet en hel del. 
Framförallt umgås vi och pratar, pratar, pra-
tar… 

Ungdomsverksamhet Sedan 2007 har 
föreningen arrangerat träffar för ungdomar 
på väg ut i vuxenlivet. Under ett par års tid 
har de träffats i Växjö vid två tillfällen tors-
dag-söndag med Erica Freij-Ledel och Len-
nart Thörn. De har besökt Arbetsförmedling-
en och Försäkringskassan, skrivit CV, lagat 
mat tillsammans och umgåtts. Ungdoms-
träffarna har varit mycket uppskattade, och 
snart är det dags för nästa gäng…  

Diagnoshäng Diagnoshäng innebär att vux-
na diagnosbärare träffas och hänger under 
en helg. De flesta av våra vuxna diagnosbä-
rare har vuxit upp med föreningen, men det 
kommer också nya vux-na, som kanske ald-
rig förr träffat någon annan med Noonans. 
Hittills har vi haft hänget på vandrarhem i 
Alingsås, och Elisabeth Ivarsson och Anna 
Johansson har hållit i verksamheten.

Övriga aktiviteter Föreningen har också 
anordnat kontaktpersonsutbildningar, se-
nast i Södertälje hösten 2010. Vi har haft 
en träff för föräldrar till barn som närmar 
sig 18-årsdagen i Kungälv hösten 2013. Vi 
anordnar extra aktiviteter med ojämna mel-
lanrum när vi tycker att det behövs (och när 
vi har resurser). Det finns alltid mer man vill 
göra, men tid och pengar begränsar ambi-
tionerna.

Publikationer Vårt medlemsblad Noonan-
Nytt har faktiskt varit med sedan 1997, och 
vi skickar fortfarande ut det till våra med-
lemmar fyra gånger om året. Den släpper 
vi inte! Ett par broschyrer om Noonans syn-
drom har vi också gjort. Vårt största projekt 
är Filmen (med stort F) ”Vi med Noonan” 
som kom 2008: Disa, Sara, Anton och de-
ras föräldrar som berättar om uppväxten 
och livet med Noonans syndrom och docent 
Otto Westphal presenterar synd-romet med-
icinskt. Naturligtvis har vi en webbplats (se-
dan 2005), som vi gör om med ojämna mel-
lanrum, till exempel i år. Den kompletteras 
av våra FB-grupper, där man kan göra inlägg 
och diskutera vad man har på hjärtat. 

Riksförbundet Sällsynta Diagnoser
Som medlem i Svenska Noonanföreningen 
är man också medlem i Riksförbundet Säll-
synta Diagnoser. Vi är noga med att delta i 
Riksförbundets arbete. Vår kära Ingrid var 
aktiv från början och satt i Sällsyntas styrel-
se. Hon har efterträtts av vår David Ivars-
son. 29 februari 2012 fick Lina Wadenheim 
David Legas stipen-dium, som delades ut av 
Sällsynta. 
  

Svenska Noonanföreningens verksamhet under 20 År 
En sammanfattning



Kontaktpersoner
Föreningen har byggt upp ett nätverk av kontakt-
personer som vill dela med sig av sina erfarenheter. 
Dessa personer har träffats för att ge varandra tips 
och råd samt tagit del av föreläsningar för att kun-
na vara behjälpliga inom vår egen verksamhet. Alla 
våra kontaktpersoner har någon form av relation till 
Noonansyndrom. Du kan läsa mer om vilka erfaren-
heter varje kontaktperson har på vår hemsida: noo-
nan.nu. Vi lyssnar på vad du har att säga och delar 
gärna med oss av våra erfarenheter om du vill. Väl-
kommen att höra av dig!

Resurspersoner
Föreningen har ett antal resursper-
soner som gärna står till förfogan-
de för oss. Det är bl.a. läkare och 
pedagoger. Deras kontaktuppgifter 
hittar du också på noonan.nu

                       

Ordförande
Pi Tuvesson Cohen

pisan@me.com
0735-06 80 90

                           

Vice Ordförande
Elisabeth Ivarsson

elisabeth.ivarsson@hjalmared.se
0731-40 91 80

Sekreterare
Tina Rubbestad

tina.rubbestad@prv.se
0706-18 25 72

Kassör
              Håkan Ewerklou   

håkan.ewerklou@hotmail.se
0708-84 13 14

Ledamot/Redaktör
              Anna Johansson     

anna.johansson@swedese.se
0705-30 27 95

 Ledamot
Camilla Johansson

musse43@hotmail.com
0733-50 05 34

Ledamot
Jan Olausson

jan.olausson@rebab.se
0709-42 12 77

Svenska Noonanföreningens styrelse 2015-2016

Svenska Noonanföreningen
Box 54, 431 21 Mölndal

Bankgiro 433-0353
noonan.nu

info@noonanforeningen.se


