
 

Nyhetsbrev 2018-03-29 

Hallå alla fantastiska fältare i vårt avlånga land! 

Nu har vår årliga Riksutbildning gått av stapeln och det blev lite nytt i styrelsen 

och några som klev av. Och jag Anna Johansson Thunegard blev ny ordförande 

berättar lite mer om mig längre ner. 

Årets Riksutbildning ”Superhjältar på nätet” handlade om cannabiskulturen i 

världen och i Sverige, där Staffan Hübinette var föreläsare. Och Mänskliga 

begränsningar där Anders Klar kom och höll i föreläsningen. 

Väldigt inspirerande och många kloka ord och tankar. Måste också berätta att vi 

i år hade 192 anmälda och 182 stycken kom vilket är rekord. 😊 Så Gratis till 

alla oss som gör ett bra jobb där ute. Och tack till Morgan Kungsholmen, Bettan 

Ale, Fredrik och Johanna från Umeå som gjorde ett jättebra jobb med årets 

Riksutbildning. 

Under våran Riksutbildning hade vi även årsmöte för RiF, där ordförande 

Johanna Lundblad bad om entledigande och ny ordförande blev jag Anna. 

Vem är då Anna Johansson Thunegard jo jag bor på Gotland med min man på 

en liten gård vid havet, tillsammans med mina 2 hästar och en hund. Har 2 barn 

som jobbar och pluggar på fastlandet. Älskar att rida och vara ute är ganska 

praktiskt lagd av mig med allt vad det innebär. Är i grunden utbildad 

fritidsledare. 

 

Är en glad och öppen människa som gillar utmaningar och att jobba med unga 

människor. Började som Fältare när det startades som ett projekt på Gotland 

2010 och har sedan varit kvar. 

Nya i styrelsen är Karolin Nilsson Bernin som är kassör och Marcus Karlsson 

som är sekreterare, kvar sedan förra året är Olivia Olsen vice ordförande och 

ansvarig för regionssamordnarna, Elsa Björklund som är ansvarig för alla 

medlemmar, Niklas Vestlund som är Webbansvarig, och så jag Anna Johansson 

Thunegard ny ordförande. 



Suppleanter är Joana Öberg, Amar Habib och Elenore Thor. 

I år utsåg även årsmötet 3 stycken hedersmedlemmar och det blev Elisabeth 

Bettan Persson, Morgan Åkerblom och Daniel Juhlin. Grattis till er. 😊 

 

Vi har också en aktiv opinionsgrupp så ni fältare som gillar att skriva hör av er 

till dem så hjälper de er, desto mer information vi får ut om oss vad vi gör, vad 

vi står för, hur vi jobbar, desto bättre. 

Med mitt ordförandeskap i RiF vill jag fortsätta på mina föregångares linje och 

arbeta för ökad transparens och demokrati i förbundet. Jag har stor tilltro till den 

kompetens som den nya styrelsen besitter och deras förmåga att utföra sina 

uppdrag på bästa sätt och jag ser fram emot det arbetet. 

Nu siktar vi på ett bra år 2018 och jobbar framåt med massor av energi och ser 

till att lyfta alla medlemmar. 
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