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Hej alla medlemmar och intresserade!
Välkomna till ett nytt spännande år, med många trevliga saker som väntar, men
också många utmaningar.
I detta Nyhetsbrev kommer jag att ta upp några saker som vi i styrelsen vet kommer
att hända. Jag hoppas att ni hänger med och har löst medlemskap för 2020.
Välkomna till Nationella Rådets årsmöte, som hålls den 14 maj kl 16.30 – 18.00
Lindholmens Conference Centre, Lindholmpiren i lokal Kelvin på eftermiddagen i
Göteborg. Årsmötet hålls i anslutning till den Nationella Psykos- och
Beroendekonferensen. Välkomna är de medlemmar som betalt årsavgift för 2019
eller 2020. Vi kommer att välja en delvis ny styrelse och redovisa vad vi för
närvarande arbetar med i styrelsen och i det Nationella Rådet.
Programmet för konferensen är uppdaterat. För mer information om konferensen
www.vgregion.se/nationellkonferens2020. Som bilaga medföljer en poster som
ni kan sätta upp på lämpliga platser för att informera om konferensen.
På www.ract.se ligger nu under fliken arbetsgrupper, läkarstöd, ett gediget
arbete, bland annat om läkarens roll i resursgruppen. I arbetsgruppen har bland
andra Jonas Eberhard och Tom Burns ingått. Som sammankallande i den gruppen
önskar Ulf Malm eventuella åsikter och kommentarer innan den 12 mars, då det här
arbetet ska presenteras på Svenska Psykiatrikongressen. Läs igenom och hör av er
direkt till Ulf om ni önskar. Hans mailadress står på hemsidan.

På hemsidan har också information om handledare uppdaterats. Söker ni
handledning och handledare går ni in under arbetsgrupper handledning och tittar.
Till sist vill jag bara informera er om att det Nationella Rådet håller på att initiera en
handledarutbildning, som vi hoppas kunna starta upp i Göteborg till hösten 2020.
Information om detta kommer givetvis så snart vi vet mer säkert om denna
handledarutbildning.
Då tackar jag för mig och hoppas att vi ses i maj på både konferensen och på
årsmötet. Och, som sagt, glöm inte att lösa medlemskap för 2020.
Nisse Berglund
Ordförande Nationella Rådet Resursgrupps-ACT

