Årsmöte
Tid: 13 maj 2020 kl. 14-15
Plats: Hotell Radison Blu, Arlanda
FÖREDRAGNINGSLISTA

1.
2.
3.

Årsmötet öppnas
Godkännande av årsmötets utlysande
Val av:
a) ordförande att leda mötets förhandlingar
b) mötessekreterare
c) två personer att jämte ordförande justera dagens protokoll
d) två rösträknare
4.
Godkännande av föredragningslistan
5.
Föredragning av:
a) styrelsens verksamhetsberättelse
b) budgetutfall
c) revisionsberättelse
6.
Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
7.
Stadgeändring
8.
Motioner
9.
Förslag till verksamhetsplan och budget 2020
a) arvoden
b) medlemsavgift
c) budget 2020
10. Val av styrelseledamöter och övriga förtroendevalda
Ordinarie ledamot (2 år)		
i tur att avgå:
Malin Larsson
		
Lena Lundin
		
Annilla Edeholm
		
Yvonne Hedegärd
Tillägsval Ordinarie ledamot (1 år)
Annette Östman
i tur att avgå:
Revisorer (1 år)
Else-Mary Sjöstrand
i tur att avgå:
Elisabeth O Karlsson
Valberedning (1 år)
Gun Liz Bengtsson
i tur att avgå:
Monika Johansson
		
Karina Bodin
11. Kontaktombudsverksamheten
12. Övriga i behörig ordning väckta frågor
13. Avtackning av avgående ledamot
14. Årsmötet avslutas
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Verksamhetsberättelse
Föreningen för Chefer och Ledare
Verksamhetsåret 2019-01-01 - 2019-12-31
ST Y R E L S E N H A R H A FT F Ö L J A N D E SA M M A N S ÄT T N I N G

Ordförande/
prenumerationsansvarig
Vice ordförande/
redaktör
Sekreterare
Kassör
Medlemsansvarig
Kontaktombud
Ledamot
Bokningsansvarig
Ledamot

Malin Larsson

Halmstad

Susanna Berglund

Ludvika

Anne-Maj Hansson
Yvonne Hedegärd
Mona Öhrn
Lena Lundin
Anette Östman
Annilla Edeholm
Martin Hansson

Stockholm
Göteborg
Lammhult
Falun
Härnösand
Uppsala
Halmstad

REVISORER

Ordinarie
Ordinarie

Else-Mary Sjöstrand		
Elisabeth O Karlsson		

VALBEREDNING

Gun Liz Bengtsson
Monika Johansson
Karina Bodin

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 2019 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.
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Styrelsen har under året bland annat arbetat
med:
KONTAKTOMBUDSDAGARNA

Årets kontakombudsdag var förlagd till Elite
Hotell, Nacka Strand Stockholm. Flertalet kontaktombud deltog i träffen. Tillsammans med
konsulterna Lasse och Ylva från företaget Kommunimera arbetades med föreningens identitet,
varumärke och kommunikation om oss som förening. Det vi identifierade var Chefs- och ledarrollen, Studie
dagarna, Kontaktombuden, Nya
medlemmar och Tankar om framtiden vilket vi
kommer arbeta vidare kring.

STUDIEDAGARNA

HEMSIDAN

Studiedagarna 2019 hölls på City Conference
Centre, Folkets Hus i Stockholm. Årets tema
var ”Hållbart ledarskap”. För första gången på
många år så fick alla som anmält sig komma på
dagarna. Något som varit svårt för föreningen
att erbjuda tidigare. Drygt 725 deltagare var med
på konferensen vilken var mycket uppskattad.
En bra mix med föreläsare på temat bjöd på såväl
ny kunskap, egna erfarenhet och goda exempel
på framgångsrikt ledarskap.

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.

KONTAKTOMBUDSVERKSAMHETEN

Ett fortsatt offensivt arbete med att rekrytera
nya kontaktombud har pågått under året. Det
har tillkommit två kontaktombud under 2019.
Föreningen saknar nu kontaktombud i två 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 2019 har
Dalarna haft en lokala aktivittet med föreläsningar för chefer.
MEDLEMMAR

Antalet medlemmar i föreningen för Chefer
och Ledare var 1 289 vid utgången av december
2019.
STIPENDIUM

Under 2019 inkom två ansökningar om stipendium vilket båda beviljades. Närmare presentation om stipendiaten hittas på hemsidan samt i
vår tidning under 2020.

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
2019.
Malin Larsson, Ordförande/
prenumerationsansvarig
Susanna Berglund, Vice ordförande/redaktör
Yvonne Hedegärd, Kassör
Anne-Maj Hansson, Sekreterare
Annilla Edeholm, Bokningsansvarig
Lena Lundin, Kontaktombud
Mona Öhrn, Medlemsansvarig
Martin Hansson, Ledamot
Anette Östman, Ledamot
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Verksamhetsplan
Förslag till årsmötet
Föreningen för Chefer och Ledare 2020

SYFTE

KONTAKTOMBUDSVERKSAMHETEN

Förening är fackligt oberoende och en samman
slutning av medlemmar som innehar ett chefseller ledningsuppdrag inom vård och omsorg,
oavsett yrkesbakgrund.



Föreningen för Chefer och Ledare arbetar för
att:
 Lyfta fram chefs- och ledarskap som en
egen profession
 Inspirera till fortsatt fortbildning
och fördjupning inom chefs- och
ledarskapsfrågor
 Utveckla och stödja medlemmarna i
deras ledarprofession
 Skapa nätverk för erfarenhetsutbyte
 Verka för ett internationellt samarbete
med motsvarande föreningar
AKTIVITETER

Arrangera studiedagar 15-16 oktober 2020
Målsättning: 700 deltagare
 Via vår tidning Chefer och Ledare i vården
sprida kunskap till alla medlemmar om
ledarskap, projekt och forskning som pågår
inom olika områden
 Tillsammans med Ledarnas Nordiska
Nätverk (LNN) fortsätta planeringen och
genomföra Nordisk ledarskapskonferens i
Helsingfors maj 2020
Målsättning: 25 deltagare från Sverige och
150 deltagare totalt
 Planera verksamhetsåret samt studiedagar
2021
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Bistå och stödja kontaktombuden i deras
verksamhet på hemorten. Vid behov
medverka/delta i träffar arrangerade av
kontaktombuden.
Målsättning: 4 lokala aktiviteter under året

MARKNADSFÖRING

Fortsatt marknadsföring av föreningen via
Kontaktombuden
 Tidningen Chefer & Ledare i vården
 Hemsidan
 Via profilprodukter
Målsättning: 1 300 medlemmar


