Det är härligt att i en förening av vår storlek kunna konstatera att vi har
medlemmar som har ett så fint engagemang, att vi är många medlemmar
och att vi har en stor åldersspridning!
Vi är en förening med starka traditioner och som trots vår storlek lyckas på ett bra
sätt att synas och driva frågor för personer med iktyos och andra närliggande
hudsjukdomar. Arbetet med att synas i samhället och driva (sak)frågor är mycket
viktigt.
Det Iktyosföreningen nu behöver är att fler medlemmar inser vad föreningen har
att erbjuda. Vi måste definitivt få fler att engagera sig i sin region och se hur viktiga
vi alla är för varandra och för vår gemensamma organisation. Vi måste hjälpas åt att
upprätthålla och utveckla våra regioner! Utan dem är det faktiskt svårt att driva
riksföreningen.
Nu ser vi fram emot vår föreningshelg i maj där vi samlas och utbyter erfarenheter,
umgås och känner oss mindre ensamma i vår vardag. För många medlemmar är
helgen höjdpunkten under ett verksamhetsår. Regionfunktionärskonferensen i
Solna i höst där vi kan tanka kunskaper och få tips och idéer är ett inspirerande
möte för aktiva och blivande aktiva i våra regioner. Och tillsammans har vi väldigt
roligt.
Vår populära facebookgrupp, som heter Iktyosföreningen, är ytterligare en
samlingsplats. Snart är vi 300 medlemmar där. Vi uppmanar alla som är med i
facebookgruppen att även bli medlemmar i Iktyosföreningen. Som alltid, ju fler vi
är desto starkare organisation.
Till årsmötet i maj i Mullsjö är det dags för mig att lämna över stafettpinnen till en
ny ordförande med nya fräscha idéer och handlingskraft. Jag vill gärna, om jag får
mandat, fortsätta mitt ideella arbete som styrelseledamot i riksstyrelsen.
Jag ser med spänning på framtiden och är stolt och glad över att fått förtroendet att
vara ordförande under tre år. Jag har upplevt en massa glädje och kamratskap men
också sorg och förlust. Det har varit oerhört lärorikt och fantastiskt roligt!
Tack alla för att ni finns och stödjer Iktyosföreningen!
Varma hälsningar
Nina Johansson
ordförande

