Brev från ordförande
15 maj 2014, Stockholm
Extra styrelsemöte, SFLF
Här kommer en liten nulägesrapport från mig om vad vi jobbar med nu i styrelsen.
Vi har i styrelsen haft möjlighet att ha en hel arbetsdag som blev just idag den 15 maj 2014
då vi, så många som möjligt, träffades i Stockholm (inga extrakostnader för förbundet då
Karin ändå var i Stockholm). Det var jag, Jeanette, Christine, Sari och Karin som fick
möjlighet till en dags arbete. Vi träffades på Nacka gymnasium och lånade Chirstine och
Jeanettes kontor.
Vi jobbar för fullt med kommande 60-års jubileum, det är leverantörsinfo som ska skrivas,
program som ska sättas, priser som ska förhandlas fram och arbetsfördelning som ska
fördelas. Vi har sedan mitt förra brev i januari haft ett hangoutmöte den 10 mars och ett
Skypemöte den 23 april. Nästan allt handlar om jubileet. Men även andra frågor behandlas
som tex. övergången till OCR på alla fakturor. Vilket ni alla märkte av, när vi trodde det var
klart så gick det inte att betala med OCR för er medlemmar! Pust, gör om, gör på ett
annat sätt!
Så vi tackar för ert tålamod och vi tackar Jeanette som faktiskt har löst det, så nu verkar
det flyta på med lite mer kontrollerbara inbetalningar.
Jag har varit på olika möten som vi hoppas ska leda till förbättringar för er medlemmar.
Jag har bla varit på möte på KTF (kemtekniska förbundet) där det som alltid är saker på
gång. Jag har även varit hos frisörföretagarna där vi diskuterar både tävlingar och
ceritfiering, prosesser som kräver många deltagare och olika instanser. Hoppas att vi har
lite konkret klart tills årsmötet om inte tidigare.
På förra årsmötet så fattades ett beslut på att vi skulle ha en kommitté som hade hand om
tävlingar, den bildades men har inte riktigt kommit igång, så vi kommer att se över den och
hoppas på att få några riktigt intresserade som gärna smittar av med sin entusiasm som
vill delta i det projektet. Det finns så många roliga möjligheter inom tävlingsområdet!
Vi har haft en fantastisk vår med många av er medlemmar på våra kurser i landet och det
är vi jätteglada för. Alla kurser har varit väl fyllda, till och med överfyllda faktiskt, så en stor
eloge till er som som gått på förbundets kurser nu och även tidigare. Det blir liksom ännu
mer meningsfullt att jobba för er när ni använder förbundet och att vi får så bra feedback
på kurserna ni går. Så stort TACK till er alla som hunnit gå på någon kurs detta år! Många
av er kommer säkert synas på årets kinderäggskurs i juni så än är säsongen inte över.
Jag vill tacka alla medlemmar för att ni stöttar vårt förbund och framför allt
styrelsemedlemmarna som alla jobbar hårt med sina uppdrag och framför allt extra som
alla gör nu inför jubileet.
Ha nu ett riktigt skönt sommarlov när det kommer och hoppas att vi ses, om inte förr, till
jubileet i höst, en riktigt lärarweekend som startar med Pivot Points Creative Jam med
Joakim Roos och Yolly ten Koppel.
Varma hälsningar, Sanna Lindgren, Ordförande.

