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FÖRENINGENS VERKSAMHET OCH
STYRELSENS ARBETE

Styrelsearbetet har främst varit inriktat på planering och utveckling av föreningens verksamhet såsom studiedagarna, kontaktombudens arbete och roll samt samarbetet med de nordiska
föreningarna. Styrelsen har varit redaktionskommitté för föreningens tidning, som sådan
ansvarar styrelsen för utveckling, layout, innehåll och utgivningsplan för tidningen.
Under verksamhetsåret 2017 har styrelsen
haft fem styrelsemöten. På styrelsemötena fattas
beslut om vad föreningen ska arbeta med under
både lång och kort sikt, arbetet sker sedan kontinuerligt under året i de olika funktioner och roller som styrelsemedlemmarna innehar.
Under året gick vår styrelseledamot Anita
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Nilsson bort efter en tids sjukdom. Det är med
stor sorg och saknad vi minns henne och hennes
förtjänstfulla insatser för föreningen.
KONTAKTOMBUDSDAGARNA

Årets kontaktombudsdag var förlagd till Krusenberg Herrgård strax utanför Uppsala en av
försommarens fina dagar. Flertalet kontaktombud deltog i träffen där vi bland annat hade en
föreläsning av Lars Erlman. Vi ägnade också
en del av dagen till diskussion om föreningens
tidning, lokala aktiviteter, kontaktombudsverksamheten med mera.
STUDIEDAGARNA

Studiedagarna 2017 hölls på Rival i Stockholm.
Årets tema var ”Transformera ditt ledarskap”.

Platserna var begränsade till 525 och tog slut
tidigt under sommaren. Det är oerhört positivt
att föreningens dagar är så efterfrågade och uppskattade samtidigt som det är en utmaning att
bereda plats för samtliga.
Dagarna innehöll en bred variation av före
läsare, alla med fokus på transformationen som
vi står inför. Dennis Westerberg, Roger Mohlin,
Anna Dyhre, Johannes Hansen, Elisabeth Massi
Fritz, Göran Kecklund, Arash Gilan och Fredrik
Reinfeldt var de som bidrog och dagarna hölls
samman av moderator Ylva Källman. I samband
med dagarna uppmärksammades också att föreningen firande 75 år genom att vi bjöds på underhållning av Helen Sjöholm med vänner. Ett
uppskattat och inspirerande inslag.
MARKNADSFÖRING AV FÖRENINGEN

Tidigare års beslut att ge alla möjligheten att få
gå på studiedagarna till reducerat medlemspris
genom att lösa medlemskap i föreningen senast
10 dagar efter anmälan till studiedagarna har
fortsatt och denna satsning får ses som en stor
del av att vi stadigt ökar vårt medlemsantal.
KONTAKTOMBUDSVERKSAMHETEN

Ett fortsatt offensivt arbete med att rekrytera
nya kontaktombud har pågått under året. Det
har tillkommit två kontaktombud under 2017
och två kontaktombud har avgått. Föreningen
saknar nu kontaktombud i fyra län. Nya kontaktombud presenteras i föreningens tidning.
Kontaktombudens uppdragsbeskrivning finns
att läsa på hemsidan. I kontaktombudens roll
ingår bland annat att inspirera sina kollegor genom att skriva en kort ”verksamhetsberättelse”
över de aktiviteter som ägt rum inom länet. Under 2017 har Uppsala och Skåne haft lokala aktiviteter med föreläsning för chefer.
MEDLEMMAR

om stipendiater hittas på hemsidan samt i vår
tidning under 2018.
HEMSIDAN

Föreningens hemsida, www.cheferochledare.se,
ska vara den naturliga platsen för att få information om föreningen. Under året har arbetet fortgått med att hålla den aktuell och ändamålsenlig.
En genomgång av innehållet på hemsidan och
uppdatering med bilder har gjorts.
TIDNINGEN

Föreningens tidning, Chefer & Ledare i vården,
utges med fyra nummer per år med en upplaga
på 1500 per nummer. Styrelsemedlemmar och
kontaktombud har aktivt arbetat med att skriva
artiklar från bland annat kontaktombudsdagen,
lokala arrangemang och förbättringsarbeten. Att
bevaka vad som händer runt om i våra verksamheter och uppdra åt kollegor och andra att delge
läsarna genom artiklar är också något som engagerat styrelsen och kontaktombuden. Vid före
ningens studiedagar anlitades frilansjournalisten
Gudrun Hjorth för att skriva referat från föredragen som presenteras i tidningen. Tidningens
innehåll speglar ledarskapsfrågor, förbättringsarbeten och trender inom vård och omsorg.
Styrelsen framför ett varmt tack till medlemmar och
samarbetsparter under verksamhetsåret 2017
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Antalet medlemmar i föreningen för Chefer
och Ledare var 1 190 vid utgången av december
2017.
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STIPENDIUM

Mona Öhrn, medlemsansvarig

Under 2017 inkom en ansökan om stipendium
vilken också beviljades. Närmare presentation
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