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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 och som sådan ansvarar
styrelsen för utveckling, layout, innehåll och utgivningsplan för tidningen.
Under verksamhetsåret 2018 har styrelsen
haft fem styrelsemöten. På styrelsemötena fattas beslut om vad föreningen ska arbeta med på
både lång och kort sikt, arbetet sker sedan kontinuerligt under året i de olika funktioner och roller som styrelsemedlemmarna innehar.
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Styrelsen har under året bland annat arbetat
med:
KONTAKTOMBUDSDAGARNA

Årets kontakombudsdag var förlagd i samband
med Nordisk ledarskapskonferens i Köpenhamn.
Flertalet kontaktombud deltog på konferensen
med temat ”Networks in Leadership – creating
and using”. Dagarna innehöll en bred variation
av föresläsningar kring ledarskap och gav också
möjlighet till studiebesök och erfarenhetsutbyte.
STUDIEDAGARNA

Studiedagarna 2018 hölls på City Conference
Centre, Folkets Hus i Stockholm. Årets tema
var ”Att leda med tillit”. Platserna var begränsade till 527 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,
vilket föreningen kommer att anta under 2019
och erbjuda fler platser i syfte att alla som vill
kommer få delta.
Dagarna innehöll en bred variation av före
läsare. Philip Runsten, Björn Eriksson, Jan Eriks
son, Laura Hartman, Azita Shariati, Angela
Ahola, Torbjörn Svensson och Magnus Helgesson bidrog alla till att visa på vikten av tillit i ledning och styrning, vilka utmaningar som vi står
inför och gav oss också flera verktyg för att skapa
delaktighet och nå våra mål.
I samband med dagarna hölls även en middag.
Sveriges okrönte soulkung Eric Gadd underhöll.
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 ett 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 2018
och två har avgått. Föreningen saknar nu kontaktombud i fyra län. Nya kontaktombud presenteras i föreningens tidning.
Kontaktombudens uppdragsbeskrivning finns
att läsa på hemsidan. I deras roll ingår bland annat att inspirera sina kollegor genom att skriva
en kort ”verksamhetsberättelse” över de aktiviteter som ägt rum inom länet. Under 2018 har
Gotland, Stockholm och Skåne haft lokala aktiviteter med föreläsningar för chefer.
MEDLEMMAR

Antalet medlemmar i föreningen för Chefer och
Ledare var 1211 vid utgången av december 2018.
STIPENDIUM

Under 2018 inkom tre ansökningar om stipendium, av vilka en beviljades. Närmare presenta-

tion av stipendiaten hittas på hemsidan samt i
vår tidning under 2019. De två som avslogs var
med motiveringen att de som ansökt inte varit
medlem i föreningen så länge som reglerna kräver. Styrelsen kommer att föreslå årsmötet en
justering av detta för kommande år.
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 1 600 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 föreningens 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 samarbetspartner under verksamhetsåret
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