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Hallå alla goa fältare där ute i landet! 

Från sydligaste söder till nordligaste norr, från plusgrader och regn till decimetervis med snö.  

Nu är det december och vi i styrelsen, tillsammans med regionssamordnarna, har under två 

dagar måndagsskiftet november/december  träffats i Helsingborg. Styrelsen och 

regionssamordnarna har arbetat var för sig men det har varit väldigt positivt att vara i samma 

byggnad samma dagar och tider. Vi har olika uppdrag men ändå går vårt arbete in i varandra 

och då har det varit enkelt och smidigt för oss att springa över till varandra och fråga frågor 

direkt utan att behöva ta det på mail eller telefon. Vi har hunnit med både styrelsemöte och 

produktivt arbete samt gött häng i goa Skåne och till och med en tura till vårt rödvita 

grannland!  Tack Olivia och Salle som ordnade allt så bra för oss! 

Något som vi är superglada för är att vårt instagramkonto, @riksforbundetforfaltarbete, har 

väckts till liv igen efter ett långt uppehåll. Just nu har Fältgruppen City i Göteborg precis 

avslutat sitt postande på kontot. Så roligt att få se bilder från och läsa om ert arbete i 

citymiljöerna. Gå in och läs om deras spännande arbete. Fler Fältgruppen kommer att posta 

kommande veckor men det finns fortfarande utrymme att posta! Alla som är medlemmar i 

RiF kan gästposta och om ni är intresserade av att göra detta är det bara att maila vår 

webansvarig, Niklas, på ledamot.1.rif@gmail.com. 

Vi har under vår träff här i Helsingborg diskuterat användandet av Facebook-gruppen ”RiF, 

för gamla och nya fältare”. Vi tycker det är så himla bra att vi har ett forum där vi snabbt och 

enkelt kan dela med oss av och efterfråga metodtips, lediga tjänster, information etc. Dock 

upplever vi att vi i styrelsen inte har möjlighet att administrera gruppen på det sätt vi skulle 

vilja. Gruppen heter just ”… för gamla och nya fältare” för att medlemmarna i gruppen inte 

nödvändigtvis är fältarbetare idag och inte heller nödvändigtvis medlemmar i RiF. Vi ser 

väldigt positivt på att både nya och gamla fältare ska kunna dela med sig av erfarenheter men 

att det blir problematiskt för styrelsen att administrera en grupp som inte enbart är till för våra 

egna medlemmar. Ett förslag från styrelsens sida är att denna grupp särskiljs från RiF genom 

ett namnbyte. Vi söker därför efter fältare där ute som skulle vilja vara administratör/ 

administratörer för denna grupp i stället för styrelsen. Verkar detta intressant så är det bara att 

höra av sig så berättar vi mer om vad vi tänker att administratörsarbetet skulle innebära. 

Nästa styrelsemöte är dan före dan före dan före dopparedan, alltså 21 december, och det 

kommer ske över telefon. Har ni någon punkt som ni tycker att vi ska ta upp då så hör av er 

till Johanna, vår ordförande, på ordforande.rif@gmail.com. Ha det fint ute i vintermörkret, klä 

er varmt och var försiktiga när ni är ute och fältar i ishalkan!  

Elsa Björklund, Fältgruppen Mölndal 

Ledamot/medlemsansvarig i RiF 

elsa.bjorklund@molndal.se 

Tel: 0728563569 
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