
 

Nyhetsbrev 2017-06-09 

Hej alla kära RIF-medlemar! 

Idag är det Vice-ordförande och regionsansvarig från Styrelsen som skriver 

nyhetsbrevet. Jag heter Olivia Olsen och arbetar i Helsingborgs stad. Vi i den 

nya styrelsen har precis träffats för några givande dagar i Stockholm. Det är 

fortfarande många saker som vi håller på att lära oss men vi har alla er grymma 

medlemar som stöd! Vi tacksamma för att ni har tålamod med oss, saker kanske 

tar lite längre tid men vi gör vårt yttersta för att de ska bli så bra som möjligt. 

Under dagarna i Stockholm har vi bland annat diskuterat; 

Vi tycker det är superviktigt att folk engagerar sig i RIF och vill gärna 

uppmuntra dem som gör det. Vi har därför beslutat att regionssamordnarna detta 

år kommer kunna få RIF-konferensen till halva priset där RIF går in och täcker 

upp resten av kostnaden. 

Vi beslutade även att suppleanterna i styrelsen som tack för deras engagemang 

kommer få medlemsavgifter i RIF betald i utbyte mot att man deltar i minst 3 

styrelseträffar (främst på telefon). 

Niklas som är RIFs webbansvarig håller på och arbetar på att få ordning på 

hemsidan och främst FORUMET. Som vi i framtiden ska fungera som en 

metodbank där vi alla ska kunna ladda upp dokument som man vill dela med sig 

av. 

I dagsläget är vi 234 medlemmar, och fler är på väg in! YEY! Men vi kan aldrig 

bli för många så får ni nys om nya fältgrupper så hör av er så försöker vi värva 

dem tillsammans. 

Nästa RIF-konferens är preliminärbokad till samma ställe som förra året, Hotell 

Högland, Nässjö. Vecka 12, 20-22 Mars. Då har vi hela hotellet för oss själva. 

Mer information kommer närmare. 

Vi i styrelsen kommer ha nästa telefonmöte den 19 juni. Så har ni några frågor 

till oss innan sommar så hör gärna av er innan 19 juni så vi kan prata om det då. 
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