Kontaktombudets roll
– en möjlighet att påverka
Text: Mia Ajax
Är du intresserad av att bli kontaktombud? Eller
känner du någon som du tror skulle passa bra som
kontaktombud? Tveka inte att höra av dig! Just nu
saknar vi kontaktombud i Kronoberg, Södermanland,
Västerbotten och på Gotland.
Som invalt kontaktombud representerar du din
region och dess kommuner. Tillsammans med
medlemmar, kontaktombudskollegor och styrelsen i Föreningen för chefer och ledare har du
möjlighet att skapa nätverk med chefer och ledare, få inspiration och ny kunskap kring ledarskapsforskning och utveckling samt ekonomisk
stöttning för att ordna lokala aktiviteter.
Uppdraget innebär att du sprider information
om föreningen med syfte att locka nya medlemmar. Du arbetar för att skapa nätverk för chefer
och ledare och är länken mellan medlemmar och
styrelsen, både för att ge styrelsen ny input i sitt
arbete och för att förmedla de aktiviteter som
styrelsen arbetar med till medlemmarna.
Dina och din regions medlemmars åsikter är
betydelsefulla för föreningens utveckling. Tack
vare dessa synpunkter och åsikter kommer styrelsen att jobba med det som medlemmarna anser mest betydelsefullt. Därför samlar styrelsen
alla kontaktombud till årliga konferensdagar under våren. Då ges möjlighet att knyta kontakter,
inspirera, inspireras och att diskutera aktuella
frågor. Dessa dagar är också viktiga eftersom vi
samtidigt har vårt årsmöte och antar nästkommande års verksamhetsplan.
Som kontaktombud har du möjlighet att arrangera lokala aktiviteter i regionen, med föreläsningar och inspiration till regionens chefer
och ledare. Vi ser gärna att du ordnar en aktivitet per år. Det kan vara allt från ett frukostmöte
med några medlemmar eller intresserade och
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blivande medlemmar till en större aktivitet med
intressant föreläsning.
Via styrelsen kan du ansöka om ekonomisk
täckning för kostnaderna. Varje sammankomst
presenteras kort i tidningen för att sprida inspiration till andra.
Att delta vid föreningens studiedagar på
hösten beskriver många som en betydelsefull
kompetenshöjning och som kontaktombud har
du alltid en reserverad plats att anmäla dig till.
Under de dagarna ges verkligen möjlighet att
nätverka och knyta kontakter med de andra
kontaktombuden och självklart också med övriga medlemmar.

Från tidningen Chefer & Ledare i vården nummer 2 2019.

BL I KO N TA K TO MB UD !

Från tidningen Chefer & Ledare i vården nummer 2 2018.

Styrelsen samlar alla kontaktombud
till konferensdagar varje vår för att
knyta kontakter, inspirera, inspireras
och diskutera.

Kontaktombuden kan arrangera
lokala aktiviteter i sin region, allt från
frukostmöten till större aktiviteter med
föreläsning och efterföljande diskussion.

Hör av dig till mig:
Mia Ajax, kontaktombudsansvarig och kontaktombud
för Jämtland Härjedalen.
Mia.ajax@regionjh.se • 070-273 15 76
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