Mars 2019

Nyhetsbrev – Gävleborgskretsen för Sveriges
Arbetsterapeuter
Vi i styrelsen vill börja med att tacka för ert fortsatta förtroende för 2019. Har ni
några frågor eller funderingar, tveka inte att höra av er till oss via vår mail.

Vi hade årsmöte torsdag 21 februari i Brömssalen på Gävle sjukhus. Det var 9
stycken medlemmar som deltog exklusive styrelsen och valberedningen. Totalt
var vi 15 stycken som deltog. Under årsmötet hade vi många bra diskussioner,
årsmötesprotokollet kommer inom kort.
Vi lyfte på årsmötet att det från centralt håll önskar att alla kretsar har en
professionsstrateg (se bifogad information). Är du intresserad eller har frågor
kring uppdraget, kontakt styrelsen.
Nya styrelsen efter årsmötet 2019 är:
Johanna Grufberg Roginder, kretsordförande
Sanna Åhed, kassör
Jenny Bergström, ledamot
Helena Olsson, ledamot
Linda Holback, ledamot
På årsmötet hade vi en intressant föreläsning ”Kaos, acceptans och balans” med
Louise Töresson. Louise berättade om hur det är att leva med psykisk ohälsa.
Hon pratade om sin livsresa, om att läsa sig acceptera och förhålla sig till sin
psykiska ohälsa. Louise berättade i ord och dikter om sin livsresa och hur hon
gjort för att vara där hon är idag.

Louise Töresson som föreläste för oss på årsmötet.

Debattartikel
Styrelsen har färdigställt en debattartikel angående arbetsterapeuternas
lön/löneläge i Gävleborg som vi har skickat in till lokalpressarna i länet. Vi har
fått artikeln publicerad på ”Hela Hälsingland” (11 mars 2019) och i Gefle
Dagblad (14 mars 2019).

En påminnelse
Vi vill påminna er om att uppdatera era kontaktuppgifter (mailadress) på ”mina
sidor” på förbundets hemsida https://www.arbetsterapeuterna.se/logga-in .
Detta för att underlätta för oss i styrelsen att kunna hålla kontakten med er
medlemmar. Sprid gärna detta vidare till era kollegor.
Vi vill även påminna er om vår lokala sida för Gävleborgskretsen på förbundets
hemsida som vi uppdaterar kontinuerligt.

Vill ni komma i kontakt med oss i styrelsen så gör ni det via vår
mail, gavleborgskretsen@arbetsterapeuterna.se.
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