Brev från Ordförande 13 oktober 2013
I skrivande stund sitter jag på tåget hem från Göteborg där Stylist och frisörlärarförbundets
59:de årsmöte och riksutbildningsdagar 2013 har genomförts. Jag vill tacka för förtroendet
att få ha uppdraget som ordförande ett år till, TACK!
Årets riksutbildningsdagar har arrangerats av Grazette i samarbete med oss i styrelsen.
Grazette har bjudit oss på ett par fantastiskt välfyllda dagar och vi har, när vi åker hem en
stor påse med utbildingsmaterial, tips och förslag på hur vi kan utveckla vår undervisning.
Vi fick vara med om en spektakulär och härlig middag med tillhörande visning på
lördagkvällen. Jag fick under hela helgen glada tillrop från deltagande medlemmar om hur
positiva ni var till konferensen, vilket jag framförde till både Grazette och styrelsen.
Jättekul!
Vi påbörjade ett arbete i styrelsen i Januari 2013 där en del består av göra
arbetsbeskrivningar och där vi försöker strukturera upp styrelsens arbete så vi kan jobba
framåt för allas skull, medlemmar som styrelse. Igår (läs sista dagen på
riksutbildningsdagarna) och idag så fortsatte styrelsen vårt arbete med vår framtida vision
och vårt arbete. Vi har satt upp kommande års arbestsdagar och uppgifter inför det
kommande 60-års jubileumet som vi ska ha 26-28 september 2014 i Stockholm.
Vi har många bollar i luften nu, bla så har kursansvariga skickat ut ett förfrågan om vilka
kurser ni medlemmar önskar att vi arrangerar 2014, tävlings ansvariga tittar över om vi kan
göra något nytt, kreativt, nytänkande för att locka fler att vilja tävla. Det ska bli kul att se
vad som kommer ut av det! Självklart ska vi fortsätta att leda elever mot SM och vidare,
men det är spännande och kittlande med lite nytänk.
Medlemmarnas mailadresser är fortfarande ett problem för oss, så vet du att du inte får
mail från oss i styrelsen snälla gå in på vår hemsida där finns en länk för att uppdatera
dina uppgifter.
Hoppas vi syns under det kommande året på någon av våra kurser och framför allt på
60-års jubileumet 2014.
Dina åsikter och tankar är viktiga för oss, så glöm inte att delge oss dem:)
MVH
Sanna Lindgren
Ordförande SFLF

