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Hej vänner! 
 

Detta är er nyvalda ordförande Johanna Lundblad vid tangentbordet och jag 

kommer presentera mig själv lite längre ner i detta nyhetsbrev men först några 

ord om årets rikskonferens.  

 

Årets Rikskonferens Dåtid, nutid, framtid i Nässjö slog deltagarrekord med 138 

anmälda deltagare! Vi var så många att hotellet vi hade bokat inte hade plats för 

oss alla och ytterligare ett hotell fick stå med sängplatser.  

Första dagen fick vi föreläsning av Björn Andersson som berättade för oss om 

fältarbetets historia vilket var mycket nyttigt, särskilt som ny fältarbetare, gissar 

jag. 

Andra dagen hölls årsmötet där en ny styrelse valdes in som består av en 

ordförande, fem ledamöter och 4 suppleanter. Namn och liten presentation av oss 

kommer upp på hemsidan inom kort. 

Denna dag två fick vi även en väldigt inspirerande föreläsning av Christer 

Olsson som bland annat pratade om hur vi med små justeringar kan åstadkomma 

väldigt mycket mer positivt för både oss själva, verksamheten och främst för 

våra ungdomar.  

Han pratade även om något han kallade för Tillsammans-projekt och att för att vi 

ska kunna arbeta tillsammans måste vi lära känna varandra.  

Jag vill passa på att rikta ytterligare ett stort tack till föregående styrelse för ett 

väl genomfört arbete och till fältgruppen på Gotland som arrangerat årets 

rikskonferens. 

 

Vem är jag då? 

Som person skulle jag beskriva mig själv som driven, öppen, strukturerad och 

kreativ. Jag är professionell sångerska, skriver musik, fotograferar, virkar, 

pysslar och odlar. Jag bor med två barn och sambo i Järfälla norr om Stockholm. 

Jag har alltid fascinerats av uppsökande arbete och ungdomar sedan jag själv var 

ungdom och har under tidens gång förälskat mig i de förebyggande delarna av 

fältarbetet. 

Jag startade med uppsökande arbete som trygghetsperson vid 18 års ålder och 

höll i föräldravandringar. Genom detta engagemang blev jag inspirerad av 

Järfälla fältassistenter att söka till socionomprogrammet för att sedan kunna söka 

mig till fältarbetaryrket. 

Under mitt första yrkesverksamma år som socionom arbetade jag som 

föreståndare för Hjulsta fritidsgårdar i Stockholm stad. 2011 fick jag äntligen 

min första fälttjänst i Södertälje kommun och fick ganska omgående en plats 

som suppleant i RiF:s Stockholmsstyrelse. 2013 bytte jag kommun för att jag 

ville ha närmre till arbetet och började i och med det i Sundbyberg stad. Då 

avvecklades Stockholmsstyrelsen och RiF delade upp RiF Sverige i fyra 

regioner. I och med detta gick jag in som en av tre samordnare för region Öst.  
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Med mitt ordförandeskap i RiF vill jag fortsätta på mina föregångares linje och 

arbeta för ökad transparens och demokrati i förbundet. Jag har stor tilltro till den 

kompetens som den nyvalda styrelsen besitter och deras förmåga att utföra sina 

uppdrag på bästa sätt och jag ser fram emot det arbete vi kommer att utveckla 

och göra tillsammans både i styrelsen och i hela RiF.  

 

Bär du på en längtan att engagera dig eller driva en viss fråga, tveka inte att höra 

av dig till oss i styrelsen! 
 
 

Ha det bäst! 

 

 

Johanna Lundblad  

 

Ordförande i RiF 

Fältsekreterare, Sundbyberg stad  

 

ordforande.rif@gmail.com 

0766 21 40 04 

 

www.faltarbete.se 
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