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FSD-Nyt marts 2020.
Generalforsamlingen udsættes
Med henvisning til force majeure og de udmeldinger, der er kommet fra myndighederne om
coronavirussen, bliver vi nødt til at udsætte generalforsamlingen på ubestemt tid.
Det betyder, at vi kan blive nødt til at holde generalforsamlingen senere end april/maj, som
vedtægterne ellers foreskriver, eller med kortere varsler end de i jf. § 7 i vedtægterne nævnte
dog mindst 14 dage før afholdelse.
Indkaldelsen vil ske via hjemmesiden, e-mail og til dem der ikke har opgivet e-mail pr. brev
(her vil forsendelsestiden være en del af varslingstiden).
Læs nærmere.

Husna Niazi, 25 år, har stammet lige så længe hun kan huske
Husna Niazi kommer fra Afghanistan. Hun begyndte i børnehaveklasse, da familien kom til
Danmark, og hun har altid haft problemer med sin stammen. Hendes problem har især været
højtlæsning, fremlæggelser, og nu, på arbejde, er samtaler i telefon et problem, da hun som
bygge- og anlægningsingeniør har flere telefonsamtaler om dagen. Hun får nu hjælp hos Marc
Egede, der arbejder som talepædagog i Haderslev.
Læs nærmere.

Blev mobbet i skolen – både af læreren og eleverne
Bo Østlund, 63 år havde det svært i skolen. Han stammede meget med blokeringer og tics, og
det blev ikke nemmere, da en lærer i de små klasser på Veflinge Skoles konsekvent kaldte ham
’Bo – med de himmelvendte øjne’. For måtte lærerne mobbe, måtte kammeraterne også – og
da Bo også altid var den sidste, der blev valgt til rundbold og heller ikke i gymnastik kunne
komme over bukken, var det ikke nemt …
Læs nærmere.

Træf info & Tilmelding for 2020
Stammeforeningen i Danmark afholder i år tre forskellige træf, der tilsammen spænder over
deltagere i alderen fra 0 til 25 år !
Læs nærmere.

Hvad du kan læse i FSD-Nyt maj 2020.
Reportage fra generalforsamlingen såfremt den er blevet afholdt!
Artikler om stammebehandlingen på PPR/taleinstitutterne, der de sidste år ti år har været
ramt af store besparelser.

Du kan på foreningens Facebookside få mange oplysninger.
Læs nærmere.

Sekretariatet har telefonnummer:

3049 2696

