
 

Nyhetsbrev 2017-06-22 

Soliga hälsningar till alla er goa RiF:are! 

Jag heter Elsa Björklund och är ledamot och medlemsansvarig i styrelsen. 

Förutom mitt styrelseuppdrag arbetar jag i Fältgruppen Mölndal och gästpostade 

på RIF’s instagram för två veckor sedan. Om ni fortfarande inte följer vår 

instagram så gå in och gör det direkt, @riksforbundetforfaltarbete. 

Vi i styrelsen har idag haft ett styrelsemöte över telefon. Något som var extra 

kul var att två av våra suppleanter, Lene och Johan, var med på deras första 

möte med den nya styrelsen, välkomna! 

Vi har bland annat diskuterat att som fältarbetare undervisa/föreläsa om 

fältarbete på exempelvis fritidsledar- och socionomutbildningen. Kanske kan 

RiF i framtiden framställa material för sådana föreläsningar? 

Vi har också pratat om att ta fram nationella riktlinjer för fältarbetare på sociala 

medier. Ungdomarnas liv förändras ju allt mer i och med sociala medier och vi 

fältare måste hänga med i svängarna, men hur gör vi? Denna fråga tror vi dock 

blir för stor för styrelsen och riktar oss därför ut till er medlemmar, finns det 

någon/några där ute som skulle tycka det var intressant att researcha lite i detta 

så är ni välkomna att höra av er till mig, elsa.bjorklund@molndal.se. 

Jag vill avsluta med att berätta lite mer om det fantastiska instagramkontot. I 

dagsläget är det bara styrelsemedlemmar som har gästpostat vilket beror på att vi 

inte är helt klara med våra riktlinjer än samt ville starta igång kontot lite grann 

nu innan sommaren. Vi kommer att ta ett semesteruppehåll i kontot men när vi 

drar igång till hösten igen vill vi att NI ska gästposta! 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. 

Nu tar styrelsen lite semester, vi kommer att ha nästa styrelsemöte den 29e 

augusti över telefon och har ni några frågor innan dess så är det bara att höra av 

sig. Glad sommar på er allihopa! 
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