Ett intressant och viktigt jobb i föreningen!
Jag heter Rose-Marie Nilsson, bor i fagra Tviggasjö cirka 2 mil utanför
Hässleholm. Jag är sedan 11 år kassör i Iktyosföreningen, något jag trivs
utmärkt med att vara. Jag är väl en så kallad föreningsmänniska och har haft
och har uppdrag även i andra föreningar.
När min son Magnus träffade Malin, som har iktyos, blev jag så småningom
medlem i Iktyosföreningen. En självklarhet för mig. Det är nu 16 år sedan och
föreningen ligger mig mycket varmt om hjärtat. Innan Magnus träffade Malin hade jag aldrig hört talas om
iktyos. Idag vet jag betydligt mer och har fått insikt om hur det är att leva med hudsjukdomen.
När tidigare kassören slutade till årsmötet 2010 sattes en annons in i Iktyostidningen. Föreningen sökte en
ny kassör. Eftersom jag är medlem och dessutom redovisningsekonom kände jag direkt att det skulle vara
intressant att få ansvara för föreningens ekonomi. Jag blev väldigt glad när jag fick tjänsten, som är på 20 %
av en heltid. Jag jobbar hemifrån men har såklart kontakt med styrelsen och Helene på kansliet.
Att som föreningskassör handha ekonomin innebär att skicka ut medlemsfakturor, göra in- och
utbetalningar, bokföra, göra bokslut inför årsmötet och servera ekonomiska rapporter till styrelsen vid
behov. Jag är inte med i styrelsen men jag är adjungerad till styrelsemötena, där vi alltid har en punkt om
ekonomin på dagordningen.
Jag arbetar också med vårt medlemsregister och det gör jag tillsammans med Helene. Det är av stor vikt att
registret är up to date. Arbetet med medlemsregistret är omfattande och både jag och Helene lägger ner
mycket tid på att få det korrekt. I sammanhanget vill jag gärna påminna om att betala in medlemsavgiften i
tid, när fakturan kommer i början av varje år, och även meddela adressändring vid flytt. Det skulle underlätta
för oss. Tack på förhand!
Jag har också engagerat mig i Iktyosföreningen i vår region Skåne/Blekinge. På nationella iktyosdagen i
november har jag delat ut våra färgfoldrar, våra små infokort och kundvagnsmynten.
Tillsammans med föreningsordförande Mikael Gånemo har jag varit med i ett reportage i text och bild i
tidningen Norra Skåne. Jag har också satt upp iktyosutställningen på vårdcentral i Hässleholm.
Våra föreningshelger och regionkonferenser ser jag alltid fram emot. De ger mig mycket och jag har genom
åren träffat så många härliga medlemmar. Nu senast i september var vi på Axevalla folkhögskola, en
fantastiskt fin helg. Ni får en sammanfattning på nästkommande två sidor.
Varma hälsningar från er kassör.

