
 

 

 

Hej medlemmar! 

Här kommer en solig sommarhälsning och lite uppdatering till er om vad som står på agendan i föreningen. 

Vi har avslutat vårterminen med tre lärorika föreläsningar, årsmöte och även haft vårt sista styrelsemöte.  

Styrelsen har identifierat fyra strategiska områden som vi kommer fokusera på under hösten. Alla dessa är 

lika viktiga för föreningens fortlevnad. 

o Marknadsföring och medlemsrekrytering 

o Medlemsaktiviteter 

o Samarbete med Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap (IFV) 

o Ekonomi i balans 

Marknadsföring och medlemsrekrytering – Det är viktigt för oss att nå ut till sjuksköterskor utbildade i 

Uppsala som tappat kontakten med föreningen och försöka återknyta dessa till oss. Vi saknar idag 

kommunikationsvägar för att sprida information om våra arrangemang till sjuksköterskor runt om i Uppland 

men även sjuksköterskor utbildade i Uppsala som finns i övriga delar av Sverige. Med digitala föreläsningar 

öppnar sig nya möjligheter att vara delaktig i arrangemang. Kan du bli vår kontaktperson och vara behjälplig 

att sprida utskick om aktiviteter? Skicka i så fall ett mejl till föreningen med dina kontaktuppgifter. 

Medlemsaktiviteter – vi planerar att genomföra tre spännande föreläsningar under hösten. Lägg följande 

datum på minnet: 22/9, 20/10, 17/11. Mer information kommer efter sommaren. Om Covid-läget håller sig 

stabilt och vi får uppta sociala aktiviteter kommer föreläsningarna ske både digitalt och fysiskt samt att de 

månatliga måndagsträffarna på museet och höstresan kan komma att gå av stapeln igen. Vi funderar även på 

att starta upp after-work en gång i månaden. 

Samarbete med Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap (IFV) – föreningen har idag inget samarbete 

med utbildningen vilket vi ser som önskvärt och styrelsen har planer på att arbeta för att skapa ett 

samarbete med IVF. Flera alumnföreningar har nära kontakt med utbildningen och samarbetar i vissa frågor 

Vi ser också att det behöver knytas band med studentföreningen på sjuksköterskeutbildningen för 

medlemsrekrytering. 

Ekonomi i balans – föreningens ekonomi har sedan uppdelningen i kamratförening och stiftelse 2017 då i 

princip allt kapital överfördes till stiftelsen har kamratföreningen ekonomi inte gått ihop. Förgående 

verksamhetsår gick föreningen minus cirka 40 000 kr. Styrelsen kommer inför kommande verksamhetsår se 

över inkomster och utgifter samt lägga en realistisk budget.  

Styrelsen önskar alla en riktigt skön och vilsam sommar   

 

 

 

 


