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ÅRSMÖTET   FLYTTAS   FRAM   
Styrelsen  för  Finlands  svenska  socialförbund  beslöt  den  7  april  2020  a�  föreningens  årsmöte  fly�as  på                 
grund  av  myndigheternas  restrik�oner  samt  risken  för  smi�spridning.  Mötet  kommer  a�  hållas  så  fort  det                 
med   hänvisning   �ll   medlemmarnas   hälsa   är   tryggt   a�   ordna.   Mo�veringen:   
1.   Skyddet   av   hälsa   har   företräde   framför   mötes�den   och   mötet   kan   
fly�as   fram   över   den   normala   �dsgränsen.   
2.   Det   är   inte   berä�gat   a�   hålla   e�   möte   om   det   förekommer   en   
osäkert   om   deltagarnas   möjlighet   a�   delta.   
3.   Det   är   möjligt   a�   fly�a   fram   hanteringen   av   lagstadgade   frågor.   Det   
är   inte   brådskande   frågor.   Styrelsens   undertecknade   bokslut   möjliggör   
a�   nödvändiga   ärenden   kan   åtgärdas.   
4.   När   e�   möte   fly�as   ska   mötet   i   sin   helhet   fly�as.   

  
FÖRBUNDETS   VERKSAMHET   
Förbundet  verksamhet  har  år  2019  ha�  fokus  på  genomgång  av  nuläge  med  kartläggning  på  vad  vi  har  och                    
vad  vi  är.  Nästa  skede  är  a�  sä�a  fokus  på  det  kommande  och  för  närvarande  sä�er  vi  fokus  på  förbundets                      
webbsida  och  skapa  en  pla�orm  för  social-  och  hälsorelaterad  informa�on.  Det  här  gör  vi  med  e�  litet                   
bidrag  vi  beviljats  för  e�  projekt  SociFix.  Vi  kommer  också  a�  involvera  er  i  återuppbyggandet  av  förbudet,                   
bland  annat  genom  en  e  post  förfrågan,  under  senare  delen  av  det  här  verksamhetsåret.  Det  här  för  a�  ta                     
del  av  era  åsikter  gällande  förbundet  fram�da  verksamhet.  Förbundets  utvecklingsprocesserna  går  med              
andra   ord   långsamt   och   stadigt   framåt   inom   ramen   för   de   personella   och   ekonomiska   resurserna   vi   har.   

  
MOTTAGARE   AV   DET   HÄR   MEJLET   
Sam�digt  önskar  jag  berä�a  a�  undertecknad  har  sedan  hösten  2019  jobbat  med  förbundets  ärenden  på                 
�mbasis  och  bland  annat  gå�  igenom  förteckningen  av  medlemmarna.  Gör  nu  e�  massutskick  per  e  post.                  
Om  du  får  det  här  meddelande  och  inte  önskar  framöver  få  meddelanden  av  oss  eller  om  du  vill  a�  våra                      
utskick  ska  sändas  �ll  en  annan  e  postadress  kan  du  meddela  det  �ll  vår  e  postadress:   kansli@fssf.fi  Om  du                     
känner  medlemmar  som  kanske  inte  få�  e  posten  så  sprid  gärna  budet  vidare  �ll  dem,  a�  meddela                   
e-postadressen   �ll   oss:   kansli@fssf.fi.   

  
  

Sköt   om   er   och   era   nära!   
Sonja   Londen   
verksamhetsledare   

  
  

--     
Sonja   Londen   
Verksamhetsledare   
Finlands   Svenska   Socialförbund   rf   
e-post:   kansli@fssf.fi   
www.fssf.fi   
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