Brev från ordförande
2 november 2014, Stockholm
Oj vad det har hänt mycket sedan jag skrev mitt förra brev som var den 15 maj i år. Då höll
vi på med förberedelserna till 60-års jubileumet som gick av stapeln 26-28 september i år.
Jubileumsdagarna var välfyllda och från de närmare 170 deltagare som var med har vi fått
otroligt mycket bra feedback ifrån, tack för det!
Vi började dagarna med en föreläsning med Per Måhl, vi såg en visning i 50-tals burlesk
stil med en härligt vågad avslutning med GHD. Vi hade 15 levernatörer på lördagen som
bjöd på mässa, utbildning och info, deltagande företag var; Pivot Point/Hårologi, Matrix,
Grazette, GHD, D & D, Colomer Sweden AB, INZO, FÄRG Collection från
Makeupfabriken, NailSystem of Sweden, Moduline, Smart styling, Rapunzel of Sweden,
Jåm/Balmid Hair, Peggy sage och COLOR.ME. Vi åkte M/S Vindhem där Johan Hällström/
Björn Axen hade visning med uppsättningar. Vi hade årsmöte och medlemsforum och
avslutade hela evenemanget med Thomas Eriksson som föreläste om Arbetsglädje!
Som ni märker så var det ett späckat välfyllt program, precis så som det ska vara på ett
jubileum.
På årsmötet så ändrades styrelsen då Ulf Hansfeldt och Åsa Garellik ersattes med Tom
Björk och Vickie Randli. Vi tackar Ulf och Åsa för deras tid och engagemange i styrelsen
och hälsar Tom och Vicki varmt välkomna in i styrelsen och vårt arbete. Vi fick även 2 nya
suppleanter och det är Helen Pellbäck och Britt-Mari Jagedal, varmt välkomna.
Våra nya styrelsemedlemmar har fått posten tävlingsansvariga de har redan fått igång
tävlingskommisionen som varit på gång länge, till SM i år kommer tävlingskommisionen
vara på plats. Läs mer om tävlingar under fliken tävling på medlemsidorna.
I anslutning till att jubileumet var krachade vår hemsida så vi har inte kunnat nå ut med
någon uppdaterad info och i skrivande stund är vi nästan klara med den nya hemsidan
och när du läser det här är defenitivt den nya hemsidan igång. Hoppas du gillar den.
Många har önskat inloggning så vi kan lägga upp bilder mm som vi inte vill att andra ska
se, eller bilder som inte av en eller annan orsak kan läggas ut på öppna sidor. Hoppas ni
kommer att uppskatta det! Vår förening är till för dig som är medlem och vi jobbar för att
just du ska bli nöjd. Har du saker som du vill lägga på våra medlemssidor går det jättebra
att maila till vår hemsideansvariga så lägger hon ut det!
Kursansvariga håller på för fullt med att fylla vårens kurser, och det blir också lättare att
önska utbildningar via vår nya hemsida, så önska dig kurser så jobbar vi för det!
Vi ska träffas hela styrelsen den 6-7e februari igen för att sammanställa kommande år, och
gå igenom offerter till 2015 års riksutbildningsdagar.
Varma hälsningar, Sanna Lindgren, Ordförande.

