
DSAS är en riksomfattande, ideell, allmännyttig, partipolitisk och religiöst obunden förening med uppgift att 

som organisation att stödja initiativ som gagnar människor med Dravets Syndrom och likande symtom, samt att 

ta till vara på deras intressen. (enligt stadgarna §1) 

 

Org.nr. 802471-5107 www.dravetssweden.se Bg 173-4078 

Välkommen som medlem till DSAS 2015! 

Genom att bli medlem stödjer du DSAS arbete med att förbättra livssituationen för personer 

med Dravet syndrom, de med liknande tillstånd och deras anhöriga. 

Som medlem kan du vara aktiv eller passiv medlem. Vi välkomnar alla medlemmar 

till DSAS oavsett om du vill arbeta ideellt eller vara passiv. 

Vi behöver fler som kan arbeta aktivt!  Ju fler vi blir desto mer kan vi uppmärksamma, sprida 

information och stötta de drabbade och deras familjer. 

Med din kunskap, ditt nätverk och dina kontakter kommer du att vara en del av utvecklingen 

av DSAS verksamhet till fördel för alla.  
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 Medlemsavgift betalas in senast den 19 mars 

2015 på bg 173-4078 så du har rösträtt på årsmötet den 28 mars 2015.  

 Anmälan till årsmötet senast den 12 mars 2015 till catarina.nkembo@dravetssweden.se 

 Motioner till årsmötet senast den 16 mars 2015 till catarina.nkembo@dravetssweden.se 

 

Välkommen som medlem till DSAS! 

Passiva medlemskap 

FAMILJEMEDLEMMAR  200:- 

 Hela familjen där det finns någon 

drabbad. Här ingår alla som bor 

under samma tak.  

STÖDMEDLEMMAR  150:- 

 Vuxna som är drabbade 

 Närstående och anhöriga 

 Enskilda personer  

 

FÖRETAGSMEDLEMMAR 750:- 

 Företag - årsvis 

 

ORGANISATIONER 250:- 

 Ideella organisationer - årsvis 

 

Vi är tacksamma för ditt medlemskap 

oavsett vilket du väljer! 

 

 

 

Varför ska jag bli medlem i DSAS? 

Det finns ett stort behov av att vi tillsammans 

arbetar för att kunna skapa rimliga livsvillkor för 

barn och ungdomar med DS och de som har 

liknande tillstånd (utan den genetiska 

avvikelsen och de som är terapiresistenta).  

Genom att bli medlem medverkar du till att 

uppmärksamma, påverka och sprida information. 
  

Som medlem får du 

 

 Möjlighet att delta i aktiviteter 
som föreningen anordnar 

 

 Kanaler att engagera dig i och 
påverka genom föreningen.  

 

 Fritt eller reducerat inträde till en 
del av föreningens aktiviteter 
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