
Välkomna att fråga oss!
Information om oss finns på 

träffpunkterna

TIF är en ideell förening. Styrelsen består av 
representanter från varje träffpunkt. Stadgar, 
protokoll från årsmöten, styrelsemöten och 
minnesanteckningar från gemensamma möten 
(styrelsen i TIF och personal) finns i ”TIF-
pärmen” på träffpunkterna. I den kan man 
skriva in förslag att ta upp på möten.

- Tinget, 018-727 50 60
- Vänkretsen, 018-727 67 68
- Ymer, 018-727 76 64
- Club Lindormen, 018-50 46 86
- VUX,  018-727 50 60  
- Verkstan, 018-13 03 90
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Vi är en förening som består av 
medlemmar och representanter 
från träffpunkterna 

Vänkretse
n

Ym
er

Club Lindormen

Tinget
Verksamheten för 
unga & vuxna
Föreningens styrelse träffas regelbundet.

TIF
TIF

- är en ideell förening

- arbetar för att skapa och öka  
  brukarinflytande

- verkar för socialpsykiatrins träff-  
  punkter

- stödjer medlemsorganisationerna

- för träffpunkternas talan gent-  
  emot  kommunen och andra 
  aktörer så som politiker

- informerar om träffpunkternas   
  verksamhet

- verkar för bättre tillgänglighet för alla        
  oavsett psykisk funktionsnedsättning

Vi är en förening som består av 
medlemmar och representanter 
från träffpunkterna 

Verks
tanVänkretse

n
Ym

er

Club Lindormen

Tinget
Verksamheten för 
unga & vuxna
Föreningens styrelse träffas regelbundet.

TIF
TIF

- är en ideell förening

- arbetar för att skapa och öka  
  brukarinflytande

- verkar för socialpsykiatrins träff-  
  punkter

- stödjer medlemsorganisationerna

- för träffpunkternas talan gent-  
  emot  kommunen och andra 
  aktörer så som politiker

- informerar om träffpunkternas   
  verksamhet

- verkar för bättre tillgänglighet för alla        
  oavsett psykisk funktionsnedsättning

Verks
tan


