Ordförandens rader, april 2020
Kära medlemmar!
Så har vi firat en påsk vi aldrig skall glömma! Många av oss har fått skapa nya traditioner och
prövat sätt att fira som vi aldrig gjort innan. En del kan ju bli positivt och innebära att vi fått
mer tid att vila och att vara ute i naturen medan en del av det enbart innebär saknad och
oro.
Men som alla säger-tillsammans ska vi ta oss igenom detta!
På jobbet är vi nog många som fått uppleva mera avbokningar och kanske fått börja arbeta
med samtal digitalt. Spännande och lite annorlunda.
Vi kan nog vara övertygade om att vi kommer att få mera att göra om ett tag- oro för arbete
och pengar och att vara hänvisade bara till varandra i familjen är ju inte alltid den lättaste
situationen för våra kunder.
I styrelsen arbetar vi på, sista mötet hölls via Zoom vilket gick förvånansvärt bra! Även om
det är tråkigt att inte ses på riktigt så klart.
Vi fattade ju det väntade beslutet att ställa in årets studiedagar och att se fram emot 2021
istället. Men vem ska få äran att arrangera? Skynda, skynda och anmäl ert intresse att få
arrangera! De dagarna kommer att vara så efterlängtade att ni blir omkullsprungna av alla
familjerådgivare som vill ses! Och lite idéer om föreläsningar finns ju redan i planeringen om
man vill.
Hör av er snarast till någon av oss i styrelsen och anmäl er som arrangörer!
Årsmötet då? Jo det blir digitalt den 25/8. Kallelse och alla handlingar kommer att skickas ut i
juni och då står det också hur man anmäler sig till årsmötet. Sedan kommer du att få en
inbjudan att delta och en länk att klicka på för att vara med. Enkelt!
Vi i styrelsen hoppas vi kan vara samlade på en och samma plats, Skövde, för att efter
årsmötet ha vårt första möte med den nya styrelsen.
Vad jobbar vi med? Vi jobbar på med att lösa GDPR för vår förening, och det kommer du att
kunna läsa om snart på mail och på hemsidan. Vi arbetar också mycket med kontakt med
MFoF, bland annat kring Barnkonventionens betydelse för Familjerådgivningen.
Ska det påverka vårt arbete alls?
Mer om detta kommer framåt.
Enkäten är klar men skickas inte ut nu pga Covid 19… men vi har ju väntat länge så vi är vana.
Vi besvarar också ganska många frågor från medlemmar om allehanda ting.
Hemsidan funderar vi på och e-bokningens för- och nackdelar.
Vi fyller våra sammanträden till brädden ska ni veta.
Med en önskan om en god hälsa till er alla och att vi snart ska se ljuset i tunneln, avslutar jag
dessa rader.
Elisabeth Staberg, ordförande

