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FÖRENINGENS VERKSAMHET

2021 blev utmaningens år. Covid-19 pandemin
innebar ytterligare ett år av ovisshet gällande
restriktioner i samhället och så även gällande
planeringsarbetet av de årligt återkommande
och för föreningen viktiga studiedagarna.
Styrelsen beslutade trots rådande osäkerhet att
arrangera en studiedag med ett mindre antal
fysiskt deltagande. För de som hade reseförbud
eller inte kunde delta på plats av andra orsaker
sändes arrangemanget digitalt via länk. Det
innebar mycket arbete för styrelsen, men var
lärorikt på många sätt. Återkopplingen från
deltagarna var att de var nöjda med arrangemanget, även om de flesta föredrar två dagar
och fysiskt deltagande.
Vidare genomfördes årsmötet digitalt och
kontaktombudsdagarna ställdes in. Styrelse
arbetet har trots detta pågått med full aktivitet,
mycket fokus på alla ändrade planer men också
kring utveckling av föreningens verksamhet
och utbud. Det ekonomiska avbräck som de två
senaste årens uteblivna intäkter från studie
dagarna har medfört har med stor oro påverkat
planeringsarbetet. Med anledning av detta har
styrelsen under året endast haft ett fysiskt möte
och avstod även halva arvodet.
Under verksamhetsåret 2021 har styrelsen haft
16 styrelsemöten, varav endast ett av dessa
var ett fysiskt möte. Arbetet i styrelsen sker
ansvarsfullt där varje ledamot har ett tydliggjort ansvarsområde som beskrivits i upprättade
årshjul. Arbetet inom det nordiska nätverket,
LNN, har genomfört två digitala möten där
ordförandena från respektive land har deltagit. Där har det konstaterats att den framtida
planeringen ska fortgå men med en tidplan som
behöver flyttas framåt i tiden.

Antalet medlemmar i föreningen för Chefer
och Ledare var 1103 vid utgången av december
2021. Ett av föreningens syften är att stimulera
till utbildning, som ett led i att stödja det utlyser vi möjlighet att söka stipendier för kurser,
konferenser och liknande. Under året har två
ansökningar beviljats.
Föreningens tidning, Chefer & Ledare i vården,
hade som mål att utges med fyra nummer. På
grund av rådande ekonomi beslutades att slå
ihop utgivningen av tidning nummer 3 och 4
för att minska utgivningskostnaderna. Kostnaden för att trycka och distribuera tidningen
är hög och den genererar en väldigt liten egen
intäkt vilket lett till att en dialog kring tidningens fortsatta utformning har inletts. Styrelsen
är redaktionskommitté för föreningens tidning
och ansvarar med det för innehåll, layout, utveckling och utgivningsplan.
Föreningens hemsida, www.cheferochledare.se,
ska vara den naturliga platsen för att få
information om föreningen. Under året har
arbete gjorts för att förnya den bakomliggande
tekniska strukturen vilket kommer att medföra
ökade möjligheter att publicera material och
interagera med medlemmarna.
Med detta vill styrelsen framföra ett varmt tack
till medlemmar och samarbetspartners för det
gångna året.

