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14 januari 2014  
Stockholm 
Styrelsemöte inför 60-års jubileum 
SFLF 
 

Hej alla medlemmar, 

Här kommer en liten rapport från styrelsens arbete sedan årsmötet i Göteborg som Grazette var med och arrangerade 
den 11-12 oktober 2013. Vilket så många tackat för – så STORT TACK IGEN GRAZETTE!  

Den 2 december hade vi första mötet efter det konstituerade mötet i Göteborg som vi hade efter de avslutade 
riksutbildningsdagarna. Vi har hangoutsmöten viket innebär att alla deltagare sitter framför sin dator med webkamera så vi 
ser och hör alla. En riktigt trevlig mötesform när vi inte kan träffas fysiskt. Vi har tidigare testat telefonmöten, men det blir 
mycket effektivare och ”verkligare” när vi ser varandra. Vi har i fokus att arrangera det kommande jubileum som infaller i 
september detta år. 

En av våra styrelsemedlemmar har valt att kliva av sina uppdrag i styrelsen få vi är i full gång med att strukturera om 
arbetet och vi har satt in för förste suppleant Sari Geary på ordinarie plats. Vi är glada över att Sari är insatt i arbetet och 
det flyter på riktigt bra. 

Då vår ekonomi inte klarade av kostnaden för Hair Sweden (75.000 kr) så ar vi bokat ett möte för att se vem som ska göra 
vad i vårat frisörtävlande i regionsuttagningarna och SM som vi så gärna har kvar. Träning är så viktigt. 

I skrivande stund har vi precis haft 2 dagar med effektivt styrelsearbete då vi träffas och jobbat på Scandic Alvik. Vi har 
haft möten med leverantörer, kollat på kommande kurser som ni kan se på hemsidan, om inte idag när vi lägger ut det här 
brevet så inom en snar framtid! 

Fantastiska lokaler kommer vi att ha i höst på SFLFs jubileum och det ser ut som programmet blir fullmatat med 
nyttigheter! Ni som har facebook fick se några bilder på hur vi jobbade. Det är verkligen jättekul att ta fram era önskemål 
och planera för att möta era visioner. Tack för bra utvärderingar, det gör vårt arbete mycket lättare. Vi hoppas att ni även i 
framtiden ger oss så bra underlag som de sista utvärderingarna gett. Mer önskningar kan ni alltid komma med – ju mer ni 
vi vet vad ni vill göra, desto mer blir det som ni vill ha. 

Gunilla Andersson Gustafsson hade 4 timmars utbildning i föreningsteknik och regler – vi lärde oss mycket av henne, 
samtidigt som vi stolt kan tillägga att vi redan är duktiga på att hålla oss till de regler och lagar som ligger inom vårt 
ansvar. 

När man kommer hem efter dessa dagar så är ”göralistan” lång med roliga saker att ta tag i. Så håll i hatten och välkomna 
till årets jubileum, se hemsidan för mer info. 

Vänliga hälsningar, 

Sanna Lindgren Ordförande. 


