
 

 

 

Nyhetsbrev april/maj 2016 

 

Nu närmar sig sommaren, för en del innebär det en lugnare period för andra 

ökar tempot. 

I vilket fall som så ser vi fram mot sol och bad. 

 

Den 26 april hade styrelsen en telefonkonferens, med mycket information. 

Då vi är många nya styrelsemedlemmar. 

 

Den 25-25 maj har styrelsen och regionsamordnarna haft möte i Ale, 

där vi bl.a diskuterade svårigheterna kring att det är stor rotation i olika 

arbetsgrupper och att det märks både i styrelsen och i att det är svårt att hitta 

regionsamordnare för de olika regionerna. Just nu finns det ingen i region Syd, 

men det jobbas på det och förfrågningar kommer att gå ut till olika fältgrupper. 

Detta är ett roligt uppdrag som nog de tidigare regionsamordnare kan intyga. 

Är ju inte för intet som många har suttit kvar som det år efter år. Nu är det 

dock dags för nya tankar och nya förmågor att visa sig! 

 

Det blev också mycket information ut till alla nya i styrelsen. 

Oscar Lahne har fått ett nytt jobb och kommer att kliva av sina uppdrag och ur 

styrelsen den 31/7, och Yazmine Mezán kommer att ta på sig medlemsansvaret 

och Daniel Juhlin tar över ledamotsrollen efter Oscar. 

Vi fick även glädjen att umgås lite med Irene Hallberg som invaldes som 

ledamot på Gotland, men som inte kunde vara på plats då. Irene jobbar på 

Norra Hisingen i Göteborg. 

 

Vi diskuterade hur vi kan få ut information vad RIF står för och varför det är bra 

att vara medlem. 

Skapa ett enklare underlag på hemsidan för nya medlemmar. 

 

Ingen har än hört av sig om att ta på sig RIF 2017, Gotland kommer att ta 

ansvaret för konferensen. Vart den kommer hållas är ännu inte klart. 

Vi diskuterade tema för konferensen, Vad är en fältare och vad innebär det med 

fältarbete! Både gentemot ungdomar och andra vuxna. 

 

 

Styrelsen önskar alla sina medlemmar gamla som nya en skön sommar! 


