


• En verksamhetsidé har tagit formen av en förening som ska ansvara för arrangemang
i Lund som alla syftar till att samla in pengar till forskning som kan förbättra
livssituationen för de som drabbats av bestående eller återkommande psykisk
sjukdom

• Föreningen Run for Mental Health i Lund, som registrerades i början av juni 2017, ska
förvalta och vidareutveckla det stadslopp som genomfördes 2016 tillsammans med 
IFK Lund

• Ett koncept utvecklas som ska kunna spridas till andra orter där en motsvarande
arrangörsförening kan bildas som antar de stadgar som nu finns framtagna för att på
ett liknande sätt som i Lund driva ett välgörenhetslopp tillsammans med det lokala
föreningslivet till förmån för forskning.

Välgörenhetsloppet Run for Mental Health i Lund ska förmå det
lokala föreningslivet och Lund baserade företag att organisera
sig för ökad hälsa!  



• Ett stadslopp över 5 km och 1 km i Lund som ska vara årligen återkommande och 
som ska kombinera ett tävlingslopp och ett ”kommaigång och tränalopp” som i 
omfattning ska påminna om det etablerade Lundaloppet

• Hälsoprofilen ska göras tydlig genom att samtidigt erbjuda en bana över 1 km 
som vänder sig till de som har rörelseproblem eller som av andra skäl nöjer sig 
med en kortare gärna rask promenad

• Med särskilda startgrupper i 5 km loppet som signalerer en avsikt att kanske gå 
eller springa delar av banan.

• Fokus ska vara på kvalitet framför volym i alla avseenden. Fokus ska vara på att
sänka trösklar för att komma igång med träning oavsett förutsättningar.

Ett årligen återkommande arrangemang med hälsoprofil



• Arrangörsföreningen ska över året arrangera något eller några andra
arrangemang som kallar organisationer och föreningar till möten där
forskningsbehov diskuteras och presenteras inom området för föreningens
välgörenhetsmål

• Arrangörsföreningen ska också medverka vid/till andras initiativ där intresset för
och betydelsen av att skapa en särskild insamlingsstiftelse för forskning lyfts fram.
Aktörer som vill medverka till initiativet ska med stöd från arrangörsföreningen 
hitta fram till lösningar som kan leda till att stiftelsen blir verklighet.

Medverkar till andra arrangemang



Styrelse som i nuläget består av tre ledamöter med förankringar i såväl forskarvärlden
som föreningslivet kring psykisk hälsa.
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