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Verksamhetsberättelse 
Föreningen för Chefer och Ledare under
verksamhetsåret 2020-01-01 - 2020-12-31

STY R E L S E N S  SA M M A N S ÄT T N I N G

Ordförande och 
prenumerationsansvarig Yvonne Hedegärd Göteborg
Vice ordförande och 
redaktör Susanna Berglund Ludvika
Sekreterare Anne-Maj Hansson Stockholm
Kassör Martin Hansson Halmstad
Medlemsansvarig Mona Öhrn Lammhult
Kontaktombuds ansvarig Mia Ajax Östersund
Bokningsansvarig Annilla Edeholm Uppsala
Mediaansvarig Mikael Stenlund Sundsvall
Ledamot Erika Norlander Ekberg Uppsala
  
R E V I S O R E R  Else-Mary Sjöstrand 
 Elisabeth O Karlsson 
  
VA LB E R E D N I N G   
SA M M A N K A L L A N D E  Gun-Liz Bengtsson 
 Monika Johansson 
 Karina Bodin 

F Ö R E N I N G E N S  V E R KSA M H E T  O C H 

S T Y R E L S E N S  A R B E T E

2020 har varit ett år när ingenting har varit 
sig likt. Covid-19-pandemin har förstås även 
utmanat styrelsens arbete och en stor besvikelse 
blev att vi tvingades ställa in studiedagarna som 
vi hade arbetat fram ett riktigt fint program 
för. Utöver det ställdes också kontaktombuds-
dagarna och LNN:s planerade dagar i Finland 
in. De flesta möten har genomförts digitalt och 
så även årsmötet.

Styrelsearbetet har trots och tack vare detta 
pågått med full aktivitet, givetvis kring alla änd-
rade planer men också kring utveckling av för-
eningens verksamhet och utbud. Mycket fokus 

har lagts på att kunna leverera en intressant och 
innehållsrik tidning trots att mycket underlag 
uteblev i och med inställda studiedagar. 

Ett arbete pågår för att stärka kontaktombu-
dens roll och arbete för att vara en tydlig länk 
med medlemmarna. Det är tillsammans vi 
klarar att ha en levande förening både geogra-
fiskt och innehållsmässigt. Samarbetet med de 
nordiska ländernas motsvarande föreningar vill 
vi ska bestå och tänker att det ska ge oss en bra 
omvärldsbevakning. 

Under verksamhetsåret 2020 har styrelsen haft 
9 styrelsemöten, varav 6 av dessa digitalt. 

Den nya styrelsen, med ny ordförande och 
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tre nya ledamöter, kunde i september genom-
föra planeringsdagar fysiskt på Hasseludden då 
det var ett lite lugnare läge och Folkhälsomyn-
digheten hade släppt på vissa restriktioner. Det 
blev en viktig kickoff för en ny sammansättning 
och för ett nytt verksamhetsår med alla dess 
utmaningar. 

Arbetet i styrelsen sker ansvarsfullt året runt 
där varje ledamot har en tydliggjord arbetsupp-
gift som beskrivits i upprättade årshjul.

M E D LE M M A R  O C H  S T I P E N D I E R

Antalet medlemmar i Föreningen för Chefer 
och Ledare var 1118 vid utgången av december 
2020. 

Ett av föreningens syften är att stimulera till ut-
bildning och som ett led i att stödja det utlyser 
vi möjlighet att söka stipendier för kurser, kon-
ferenser och liknande. Under året har endast 
en ansökan inkommit. Det var ett väldigt fint 
initiativ för några chefskollegor emellan inom 
Västra Götalandsregionen vars initiativ går att 
läsa om i tidning nr 4. 

I budget finns utrymme att bevilja fler stipen-
dier, varför vi önskar att ansökningarna till detta 
ökar framöver. 

T I D N I N G  O C H  W E B B

Föreningens tidning, Chefer & Ledare i vården, 
utges med fyra nummer per år med en upplaga 
på 1500 per nummer. Styrelsen är redaktions-
kommitté för föreningens tidning och ansvarar 
med det för innehåll, layout, utveckling och 
utgivningsplan. Det är, i formatet, en liten 
papperstidning som vi är stolta över och tror 
att den fyller en funktion i vårt digitaliserade 
samhälle. Det är många som bidrar till att den 
ska ha ett intressant och inspirerande innehåll 
med ett såväl nationellt som lokalt perspektiv. 

Någon eller några artiklar per nummer publice-
ras i sin helhet på webbplatsen.

Föreningens webbplats, www.cheferochledare.se,  
ska vara den naturliga platsen för att få infor-
mation om föreningen. Under året har förbere-
delser gjorts för att förnya den bakomliggande 
tekniska strukturen vilket kommer att ge ett lite 
förändrat och förbättrat utseende under kom-
mande år. 

Med detta vill styrelsen framföra ett varmt tack till 
medlemmar och samarbetsparter för det gångna året.


