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FÖRENINGENS VERKSAMHET
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 2014 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 hösten i samband med styrelsens
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planeringsdagar genomfördes studiebesök i
Berlin med fokus på deras ledarskap, kunskapsutveckling och organisation av deras hälso- och
sjukvård.
STYRELSEN HAR UNDER ÅRET BLAND
A N N AT A R B E TAT M E D :
ÅRSMÖTET

Årsmötet hölls på den 7 maj i samband med
kontaktombudsdagen i Malmö.
KONTAKTOMBUDSDAGEN

2014 hölls kontaktombudsdagen den 7 maj på
Ängavallens hotell, några mil från Malmö. Förmiddagen ägnades åt att delge varandra tips,
idéer och reflektioner över de lokala aktiviteter
som tidigare arrangerats ute i landet. På efter-

middagen hade vi tillsammans med Professor
Mats Alvesson, Företagsekonomiska Institutionen, Lunds universitet, samtal om ledarskap.
Mats Alvesson har precis gett ut en bok med
titeln ”Chefsliv – det ska fan vara chef”.
STUDIEDAGARNA

Studiedagarna 2014 hölls på City Conference
Centre i Stockholm och var välbesökta med 460
deltagare. Temat för årets studiedagar var ”Paradigmskifte, en möjlighet?”.
Dagarna innehöll en bred variation på före
läsare. Niklas Modig inledde kring temat ”Detta
är lean – eller att utveckla en verksamhet i världsklass”. Erica Falkenström lyfte frågor kring
vårdchefens etiska dilemman. Marika Carlsson
gav en fartfylld föreställning kring vardagsdilemman och hur vi förhåller oss till förändring.
Ledarskap är förmågan att göra framtiden önskvärd var framtidsanalytikern Troed Troedssons
tema på sitt föredrag. Niklas Källberg lyfte utmaningar i att driva förändringsprocesser. Peter
Wallén problematiserade kring frågan om det är
dags att införa ett hälsotak. Dagarna avslutades
av Stefan Hyttfors som pratade kring framtiden
och hur vi själva har ett ansvar att skapa den.
Ylva Källman modererade dagarna och knöt
samman helheten.
Under torsdagen hölls fest på Wallmans med
nästan 400 deltagare – ett uppskattat och trevligt arrangemang.
MARKNADSFÖRING AV FÖRENINGEN

Inför årets studiedagar beslöt styrelsen fortsätta med 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. Vi uppskattar att vi fått ungefär
150 nya medlemmar tack vara denna satsning.
Under oktober blev vi 1 000 medlemmar, vilket
är ett mål som vi arbetat mot i många år.
Nya profilprodukter planeras och har tagits
fram.
KONTAKTOMBUDSVERKSAMHETEN

Ett offensivt arbete med att rekrytera nya kontaktombud har pågått under hela året. Några

kontaktombud har under året avsagt sig sina
uppdrag och en del nya har börjat. Föreningen
saknar nu kontaktombud i Södermanlands-,
Gävleborgs-, Kalmar/Ölands och Västmanlands
län. Nya kontaktombud presenteras i föreningens tidning.
Kontaktombudens uppdragsbeskrivning är
om
arbetad under året och finns att läsa på
hemsidan.
MEDLEMMAR

Antalet medlemmar i föreningen för Chefer
och Ledare var 1 005 vid utgången av november
2014. Aktuell siffra för 2014-12-31 kommer att
redovisas på årsmötet.
STIPENDIUM

Under 2014 inkom inga ansökningar om stipendium. Styrelsen har beslutat att marknadsföra möjligheten att ansöka om stipendium och
bland annat har vi i nummer 3 av tidningen bifogat ansökningsblanketten i sin helhet.
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.
TIDNINGEN

Föreningens tidning, Chefer & Ledare i vården,
utges med fyra nummer per år med en upplaga
på 1 200–1 300 per nummer. Styrelsemedlemmar och kontaktombud har aktivt arbeta 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
och referat är också något som engagerat styrelsen och kontaktombuden. Vid föreningens
studiedagar anlitades frilansjournalisten Gudrun Hjorth för att skriva referat till tidningen.
Tidningens innehåll speglar ledarskapsfrågor,
förbättringsarbeten och trender inom vård och
omsorg.
Styrelsen framför ett varmt tack till medlemmar och
samarbetspartner under verksamhetsåret 2014.
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