
   

Nyhetsbrev oktober 2016 

Hej alla medlemmar.  

 För er som missat att Caroline Gottberg var tvungen att avgå som ordförande för RiF i 

september kommer här information igen. Hon fick inte lov från sin nya chef att 

arbeta med RiF på arbetstid, och var därför tvungen att avgå. Läs hennes brev till 

medlemmarna på hemsidan under fliken ”senaste nytt”. Istället har Thor-Björn 

Blomqvist från Lunds fältgrupp nu tagit över som ordförande fram till årsmötet i 

mars. 

 Arbetet i styrelsen går just nu ut på att planera riksutbildningen som snart kommer 

att öppnas för anmälan. Ni kommer få ett mail till er med inbjudan.  I år har vi 

beslutat att lägga på avgiften för medlemsavgift á 300 kr direkt i anmälan. Då 

medlemskap krävs för att få gå på riksutbildningen undviker vi extra administration.  

 Vi håller på att beställa tygpåsar till alla medlemmar med RiF´s logga på, dessa 

kommer delas ut så snart de kommit.   

 Valberedningen, i år bestående av Lerums fältgrupp, är i full färd med att hitta nya 

ledamöter till RiF´s styrelse 2017. Om du vill engagera dig, ta kontakt med någon ur 

Lerums fältgrupp. Något vi beslutat i styrelsen är att vi behöver en ledamot som är 

ansvarig för webb-frågor, dvs. hemsidan och sociala medier. Känner du att ditt hjärta 

klappar hårt för dessa frågor, tveka inte att dela med dig av ditt engagemang och din 

kunskap i styrelsen. 

 Nästa styrelsemöte äger rum i Mölndal den 23 november. 

 

På gång i regionerna: 

 Region öst planerar att ha en heldag under hösten för sina medlemmar. 

 Region syd har fortfarande ingen regionsamordnare. Ordförande Thor-Björn 

Blomqvist och kassör Elin Lund har erbjudit sig att hjälpa syd med en heldag under 

hösten för medlemmarna. Planering pågår där för en träff i november. Ni från Region 

syd får gärna delta i planeringen kring vad just NI vill prata om på en sådan heldag. 

Kontakta Thor-Björn Blomqvist per mail tor-bjorn.blomqvist@lund.se 
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