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Riksutbildningsdagar med årsmöte, det 58e i föreningen!
I helgen så var det riksutbildningsdagar med årsmöte för Stylist och Frisörlärarförbundet.
Vi hade riktigt lärorika dagar med Maria Nila. Tackar så hjärtligt för dessa dagar!
På årsmötet avgick två ur styrelsen, det var ordförande Carina Ladow och kassör Sören
Samuelsson. Jag, Sanna Lindgren, som ny ordförande i föreningen vill först och främst
tacka er medlemmar för förtroendet för denna stora roll. Carina har fört förbundet framåt
med bravur. Jag vet att det blir en tuff roll att axla det fantastiska jobb som Carina gjort
under hela 24 år i styrelsen, och som ordförande i 8 år. Men jag ska göra mitt yttersta och
jag ser fram mot att få fortsätta jobba för SFLFs räkning på en ny post :)
Sören har under hans år i förbundet gjort en fantastisk insats och vi är alla så tacksamma
för hans jobb.
På årsmötet så valdes också två nya ledarmöter in till oss i styrelsen och det är Cissi
Magnusson och Sari Geary. Cissi kommer att ta kassörsrollen och ha tävlingsansvar och
Sari kommer att gå in och ta rollen som kursansvarig tillsammans med Jeanette Janson
Vaardahl.
Vi har uppdaterat all information om oss i styrelsen på hemsidan, under styrelsen, så där
hittar du all info om oss.
Varmt tack för att du är medlem i SFLF och vi i styrelsen ska göra allt för att du ska få ut så
mycket som möjligt av ditt medlemsskap. Min förhoppning och vilja är att ha löpande
kommunikation med er medlemmar. Jag vill därför uppmana er att framförallt sända mail
till oss i styrelsen eller ta kontakt på annat sätt. Ni har våra mailadresser på denna
hemsida.
Dina åsikter och tankar är viktiga för oss, så glöm inte att delge oss dem:)
Ha det så bra tills nästa gång, kram Sanna Lindgren.

