
  Göteborg den 28 augusti 2018 

 

MEDLEMSBREV 
Till medlemmarna i S:t Lukas Göteborg 

 

Kära vänner, 

Det är med stor inspiration som jag sätter mig vid min dator för att skriva dessa rader till er alla. 
Sommaren som ligger bakom har varit av en kaliber som vi inte upplevt förut. Dessutom går ju 
sommaren väldigt fort och den känns trots allt för kort. Nu går vi mot en ny verksamhetsperiod 
som jag personligen ser fram emot med förtjusning. 

S:t Lukas har under 80 år spelat en viktig roll i vårt samhälle. S:t Lukas har varit på plats när 
människor behövt stöd och hjälp i att orientera sig i en vresig verklighet. Den rollen är om möjligt 
än större idag. Vårt samhälle är i en kraftfull förändring och det går fort. Inte minst digitaliseringen 
kommer att ställa mycket på ända från det vi är vana vid. De politiska krafterna driver på och 
skapar oro på många sätt. Som en motkraft och hjälp finns vi i S:t Lukas i Göteborg, Mölndal och 
Borås. Vi har fler än 25 välutbildade och erfarna psykologer, psykoterapeuter och organisations-
konsulter som arbetar både med individer, grupper, ledare och hela organisationer.  

Som en del bifogar vi föreningens höstprogram som vi är stolta över att kunna presentera. 

Vi arbetar dessutom inom Styrelse och ledning med att utveckla vår verksamhet. Se till att vi blir 
relevanta i vår tid. Dels att vi blir lite bättre, mer kompetenta för varje dag. Att vi verkar så att vi 
har dörren på glänt mot framtiden. Den framtiden knackar på dörren väldigt snart och så här 
tänker jag när jag skriver dessa rader till er alla.  

Om tre-fyra år kommer vi att vara en annan och betydligt större verksamhet om vi är 
professionella nog. Så här skulle det kunna se ut år 2021.    

 Vi erbjuder mötesplatser och möjligheter till engagemang för det goda samtalet,  
på ideell basis till medlemmar, vänner och partners.   

 Vi är erkända som det mest professionella alternativet i vårt område. 

 Vi ökar omsättningen betydligt för att skapa ekonomi för att subventionera olika 
insatser med egna medel. 

 Vi har en förankrad värdegrund. 

 Vi arbetar i en AB struktur. 

 Vi har en tydlig och distinkt modell hur vi arbetar.  

 Vi har en betydande del som riktar sig mot organisationer. 

 Vi har en god kultur och förmånspaket till våra medarbetare som gör oss attraktiva  
som arbetsgivare. 

 Vi arbetar mycket med utbildning och fortbildning. 



 

 

 

Detta är ett axplock om vad som pågår hos oss just nu. 

Mer om detta kommer vi att informera om under hösten. Vi kallar till ett extra medlemsmöte den 
8 november, då vi presenterar ett antal förslag och åtgärder inför framtiden.  Skriv in detta 
datum redan nu.    

Så önskar jag er alla en bra höst. Vi behöver alla ha människor som talar gott om oss. Framförallt 
när vi inte är där själva. Det behöver S:t Lukas också. Tala gott om oss och rekommendera oss 
när du kan. En viktig uppgift för alla medlemmar. 

Allt gott och vi ses den 8 november. 

 

 

Bo Lönn 
Ordförande i S:t Lukas i Göteborg 

 

_____________________________________________________ 

 

Ps.  
S:t Lukas i Göteborg behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag, som följer EU-
direktivet GDPR (General Data Protection Regulation). Därför vill vi informera Dig som medlem 
om hur vi hanterar dina personuppgifter. För vidare information hänvisar vi till vår hemsida 
https://sanktlukas.se/goteborg/foreningen/medlem/behandling-av-medlems-personuppgifter/ 
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