Medlemsbrev

Yrkesföreningen för dig som jobbar på församlingsexpeditionen

December 2013

Styrelse år 2014

Kära KSSK-medlemmar!

Ordf

Nu är det inte långt kvar innan julledigheten börjar och 2013 närmar sig sitt
slut. I och med det tar även min tid i styrelsen slut. Det har varit väldigt roligt
och givande att vara med.
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När jag började i styrelsen hade vi kyrkobokföringen lokalt i varje församling
och vi skickade/hämtade filer via modem och idag är några av oss med i GIP
(Gemensam IT-plattform) och andra har lokalt nätverk som kopplar upp sig till
KBOK som finns på servrar någonstans ute i vårt avlånga land. Vart tog gåspennorna vägen?
När jag började i styrelsen hade vi våra utbildningsdagar i SKTF:s lokaler på
Kungsgatan med lunch på Golden Hits. Det var tider det! Vi var ju redan då för
många medlemmar för att få plats i lokalen, så då var det först till kvarn som
gällde. Nu behöver vi inte neka någon att få komma på våra dagar, men
däremot kan det vara arbetsgivare som sätter käppar i hjulen. Om det är så,
så vill styrelsen gärna veta det. Vi kanske kan få kyrkokansliet i Uppsala att
hjälpa oss så att alla som vill kan få gå. Vi har ju som sagt var inte så många
andra utbildningstillfällen eller tillfällen att få information.
Från utbildningsdagarna som vi hade i våras kommer jag framförallt bära med
mig ”Våga mer, än du törs” med Inger Hansson. Jag tror att du håller med
mig! Jag har i alla fall börjat använda finporslinet!
Våra nya ordförande Ewa kom med mycket bra uppslag till utbildningsdagarna.
Tack vare henne fick vi alla ett litet blad med information om dagarna och vad
vi skulle få äta! Tack vare henne fick vi idén med att ha grupparbeten under
lunchen! Ni ser jag hade redan blivit överflödig… Nej skämt och sido, det är
därför vi gamlingar behöver bytas ut. Det behöver komma in lite nya idéer.
Nästa år är det tänkt att utbildningsdagen ska bli antingen den 9 maj eller den
16 maj. Det är inte riktigt spikat ännu. Så snart det blir klart får ni information
om detta.
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Till er som aldrig suttit med i KSSK:s styrelse vill jag bara säga; ni vet inte vad
ni missat! Det vet jag, och jag vet tyvärr vilket härligt gäng jag lämnar! Jag,
tillsammans med övriga i styrelsen, vill önska er alla en härlig jul och ett gott
nytt år.
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