Yrkesföreningen
Församlingspedagoger
i Svenska kyrkan

Göteborg 2018-01-29

Hej kära församlingspedagoger!
Först vill jag tacka alla er som var med på Kongressen på Flämslätt – tack för inspirerande
dagar med bra föredrag, härliga möten och gudstjänster som gav kraft och mod in i
vardagen. Vi vet alla att kollegiala möten och nätverkande är jätteviktigt för att utvecklas i
jobbet.
Tack också alla ni som kom till vårt årsmöte, det gav energi och glädje till oss som där fick
förtroendet att fortsätta som Yrkesföreningens styrelse. Det är med glädje vi noterar att vi,
när vi åkte hem från Flämslätt, var 59 medlemmar 2018 – och vi hoppas att vi blir betydligt
fler snart!
En viktig information som vi hoppas alla redan nu skriver in i sina almanackor är att nästa
år blir det kongress igen! Då träffas vi någonstans i Härnösands stift 6-7 februari 2019.
Vi känner att vi nu har många viktiga och spännande saker att ta tag i. Rent praktiskt har vi
i styrelsen haft vårt första möte och fördelat ansvarsuppgifter och börjat vårt arbete. Vi har
delat upp stiften mellan oss i styrelsen så att varje stift skall ha sin kontaktperson. Såhär
ser det ut:
Uppsala
Linköping
Skara
Strängnäs
Västerås
Växjö
Lund
Göteborg
Karlstad
Härnösand
Luleå
Visby
Stockholm

Elin Danielsson
Moa Karlström
Johanna Knutsson
Roger Persson
Elin Danielsson
Moa Karström
Adam Samuelsson
Karin Bergenheim
Moa Arnberg Håkansson
Johanna Knutsson
Karin Bergenheim
Roger Persson
Moa Arnberg Håkansson

Vi kämpar också vidare med banken för att få fram ett Swishkonto dit man enkelt kan
betala sin medlemsavgift – vi återkommer med det så fort det är klart. I dagsläget får vi be
er använda vårt PG 13 32 67-5 för att förnya medlemskapet, skriv initialer och
personnummer i meddelande/kommentarrutan.
En fråga som tydligt lyftes på Flämslätt var titelskyddet – hur går vi vidare och hur vill vi
tänka. Styrelsen kommer att ha ett möte BARA om detta i vår – kom gärna med dina
tankar till oss via vår hemsida, via mail svkypedagog@gmail.com eller på vår FB-sida. Vi
talar också med våra fackförbund om detta.

Vi har också börjat med diskussionsforum kopplade till Facebooksidan, i dagsläget finns
grupp kallad ”Vuxenpedagogiskt nätverk”, gå gärna med i den. Vilka fler grupper ser Du
som medlem behov av?
Jag vill också tacka för förtroendet att vara ordförande det här året – det känns
spännande, inspirerande och utmanande. För att kunna göra ett gott jobb för våra
medlemmar är både jag och hela styrelsen beroende av medlemsdialog – hör gärna av dig
med dina tankar och frågor.
Detta är det sista medlemsbrevet jag skickar via e-post på den mixade e-postlistan
medlemmar 17 och 18. Om någon vecka skall jag städa ur den listan så det bara är
medlemmar som finns på den. Förnya gärna ditt medlemskap så vi får ha kvar dig på vår
lista och ha dig kvar som medlem. Tillsammans är vi starka.
Med vänliga hälsningar

Karin Bergenheim
Ordförande
karin.bergenheim@svenskakyrkan.se
031 731 87 08 070 461 04 92

