VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011

SAL - Sjuksköterskeförbundet för antroposofisk läkekonst.

Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter:
Ordinarie: Mailis Lindroos ordf. Susanne Börjeson kassör, Dagny Jonsson sekreterare, Anne Ingeborg
Haugholt, Anita Hägglund.
Suppleanter: Christina Friberg, Madeleine Lagerwall, Gerhard Böhme, Ulla Reiman, Sonia Henke.
Vi har haft 7 protokollförda styrelsemöten.
Vi har haft 165 betalande medlemmar.
Enhörna Bokföringsbyrå har skött vår bokföring.
Sektionsarbetet i SSF (Svensk sjuksköterskeförening) har gått vidare. Anita Hägglund är vår
representant och vår hemsida är länkad till SSF´s.
Gerhard Böhme och Anita Hägglund har utvecklat vår hemsida.
Anne Ingeborg Haugholt har varit vår representant i SAMT.
Delar av styrelsen, främst Anne Ingeborg Haugholt, har varit involverade i arbetet med certifiering av
sjuksköterskor till Specialister i antroposofisk omvårdnad. I januari certifierades en andra omgång med
15 personer.
Genom Gerhad Böhmes och Susanne Börjesons idoga arbete har SAL-bladet kommit till och blev
utgivet i ett höst- och ett vår-nummer.
Gerhard Böhme har för SAL´s räkning deltagit i och rapporterat från FORUM-mötet i september.
I november höll Rolf Heine kurs på Vidarkliniken med trauma som tema. I anslutning till detta höll han,
på vårt styrelsemöte, ett inspirerande anförande utifrån Samariterkursen. Vi har efter det fortsatt
studiet av denna Samariterkurs som är föredrag hållna av Rudolf Steiner.
I enlighet med årsmötesbeslut har vi stöttat följande verksamheter: Antroposofiska Sällskapet 2.000kr,
Föreningen SOFIA gratis annonsering i SAL-bladet, FORUM 2.000kr och SAMT 5.000kr varav 4.000kr
var en skuld från 2010.
De planerade informationsdagarna i mars fick ställas in pga få anmälda.
På grund av för få anmälda deltagare måste den planerade distanskursen, den 8:e, skjutas upp. I och
med detta arbetade kurskollegiet fram en ny version med ett upplägg som gör det ännu lättare att ta
del av enstaka kurstillfällen. Första kurstillfället är planerat till mars 2012 och följs av ytterligare 6
tillfällen under 2012-2013 vilka alla förläggs till fredag-lördag.
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