
 

 

Nyhetsbrev Januari 2017 

 

Hej alla medlemmar! 

Här kommer första nyhetsbrevet för året 2017. 

 Styrelsen hade sin första träff 26-27 januari  där styreslen träffades  på Norra Hisingen i 

Göteborg. Vi var  5 stycken i styrelsen som kunde komma, vi jobbade med årsredovisningen 

inför årsmötet som är på våran Riksutbildning den 14-16/3. Då vi varit kraftigt reducerade i 

styrelsen i år är vi smärtsamt medvetna om att vi brustit i att kommunicera ut information till 

våra medlemmar. Vi har vi jobbat med att planera hur styrelsen framöver kan organisera sig 

för att få ut information till alla medlemmar för att ge alla en god bild av vad styrelsen jobbar 

med. 

 Vi har nu skapat ett konto för styrelsen och regionssamordnarna på gooledrive där vi sparar 

all information om det nu blir så att man måste byta ut styrelsemedlemmar eller samordnare 

mitt i uppdraget. Där kan man hitta allt från ekonomi till alla styrelseprotokoll, all 

information om vad som krävs av ett uppdrag i styrelsen, alla beslut som tas och till denna 

kommer ledamöter och regionsamordnare framöver ha tillgång till. 

 Beslut är fattat i styrelsen att den tillträdande styrelsen ska ha en webansvarig/sociala 

medier ansvarig som ansvarar för informationen gentemot medlemmar på olika forum. 

 Det är nästan fullt med anmälningar till Riksutbildningen vilket vi tycker är så roligt. Över 110 

anmälda idag. 

Hänt i Regionerna: 

 Öst regionsamordnare Johanna Håkansson drog ihop en utbildningsdag för medlemmarna i 

Öst, där de fick lyssna på Mohamed Musa från Matchofabriken och det var work shops med 

diskussionsämnen. Det var bra uppslutning runt detta och många var med runt från 

regionen. En Eloge till Johanna som drog ihop detta och gjorde det så bra. Just nu leder 

region öst stort med medlemmar i RiF. 

 Styrelsen tog också beslut att slå ihop regions östs konto med det gemensamma så att alla 

tillgångar nu är gemensamma. Mer information om vad detta innebär kommer ni att få på 

årsmötet. Fråga annars kassör Elin Lund (elin.lund@molndal.se) 

 Vi diskuterade att vi behöver stötta regionerna så att alla har minst 2 stycken 

regionssamordnare. Nu är det bara Norr som har 2 stycken, alla andra; Syd, Öst och Väst har 

endast en. 

 Nästa styrelsemöte är ett telefonmöte den 22/2. 

 

Hoppas ni alla är lika peppade som vi på att träffas på Riksutbildningen i Nässjö! 

Kram från styrelsen 

http://www.faltarbete.se/

