
  Göteborg den 1 april 2020 

 

Ordförandebrev i Coronas tid 
 

Kära S:t Lukas vänner, 
 
Detta brev har varit på väg under en tid för att ge lite information om det som sker runt S:t Lukas 
i Göteborg i coronans tecken.  
 
Vi beslutade efter moget övervägande att flytta fram vårt årsmöte till den 6 maj i ett första steg. 
Vi kommer även att lägga locket på när det gäller vår programverksamhet under våren för att 
återkomma i höst. Detta känns tungt men vi formerar oss efter de instruktioner som nu råder i 
hela samhället.  
 
Det känns overkligt och svårt att förstå att det finns en "fiende" mitt ibland oss som man inte ser 
och som man behöver skydda sig emot. Men som alltid så kommer det att gå över. När vi vet vi 
inte ännu.  
 
Vi känner oss lite besvikna att vi inte kunde hålla vårt årsmöte den 24 mars som det var tänkt då 
vi haft ett mycket bra åt bakom oss. Många välbesökta program. En mycket hög volym på vår 
mottagning. Den i särklass bäst någonsin. 
  
Våra Stiftelser har haft en bra avkastning så ekonomin är i balans. Något som ledningen och alla 
medarbetare har arbetat intensivt för under året. Vi har dessutom vunnit ett antal viktiga 
upphandlingar när det gäller ett brett spektrum av tjänster/ kunskaper som S:t Lukas i Göteborg 
besitter. Man skulle kunna säga att det varit ett skördeår. 
 
Vi mäter medarbetarnas känsla för sin arbetsplats årligen. Utan nöjda medarbetare så har vi 
ingen bra verksamhet som kan hjälpa konfidenter, verksamheter och ex familjerådgivning (som vi 
bedriver i fyra kommuner). Den mätningen har sedan 2017 bara blivit bättre och 2019 var inget 
undantag. En viktig milstolpe i vår fortsatta utveckling. Dessutom har vi bolagiserat mottagningen 
sedan den första januari i år. Den leds nu av en professionell styrelse. Till vårt årsmöte den 6 maj 
har vi ett par fina förslag på nya styrelsemedlemmar i föreningsstyrelsen. Så mitt i allt så känns 
det ganska bra.  
 
S:t Lukas behövs än mer i orostider. När vi människor måste få hjälp med att orientera oss. Vi vet 
inte i skrivande stund hur coronan kommer att slå på verksamhet. Om vi kommer att få många 
avbokningar? Om arbetsgrupper ute på företagen som vi skall stödja kan genomföras?  
Vi kommer självklart som organisation att drabbas på något sätt. Men just nu tänker vi nytt och i 
nya former.  
 
Detta är lite vad som händer hos oss just nu och vi kallar till årsmöte den 6 maj kl. 18:00.  
Jag önskar er alla en bra vår. Var rädda om er och vi ses snart.  
 
Bo Lönn  
Ordförande i S:t Lukas Göteborg. 
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