
Göteborg den 9 februari 2021 

 
 

Kära S:t Lukas medlem 

 
Vi har gått in i ett nytt år som vi hoppas skall bli bättre än det vi just lämnat. 2020 var 
verkligen speciellt. Styrelsen som valdes på årsmötet har ännu inte träffats annat än digitalt, 
vilket känns väldigt, väldigt märkligt. Men vi får gilla läget och vi har vant oss behärska den 
nya och ovana situationen. Pandemin har påverkat hela samhället och enskilda personer 
högst påtaglig. Distansering har drabbat oss alla och karantän de som insjuknat och deras 
närstående. Sjukvården och äldreomsorg har pressats till det yttersta och enskilda 
människor har gått en för tidig död till mötes. 
För att ge vårt bidrag till att stödja drabbade har föreningen via vårt bolag erbjudit 
kostnadsfria samtal. Detta har utnyttjats och uppskattats. 
 
Vid årsmötet sjösattes den nya organisationen. En föreningsstyrelse med ansvar för att ge 
ägardirektiv till vårt bolag, hantera och förvalta våra stiftelser och inte minst rekrytering av 
nya medlemmar och kontakt med befintliga. Kontakten med förbundet ligger också på vårt 
bord. Programverksamheten likaså. Denna har pga pandemin inte kunnat genomföras 
2020. Vi har inom styrelsen en grupp som arbetar med att utveckla programverksamheten 
och har du idéer om denna, hör gärna av dig. 

 
Mottagningen, nu i bolagsform, har pandemin till trots, fungerat väl. Årsbokslutet är ännu 
inte klart, men mycket tyder på att det kommer att visas svarta siffror. Sankt Lukas har 
rykte om sig att borga för hög kvalitet, vilket är en god plattform när man behöver terapi, 
gör upphandlingar och tecknar avtal. 

 
Digitalt årsmöte onsdagen den 24 mars 2021 kl 18.00  

 
Hur gärna vi än vill mötas på plats, så kan vi inte detta utan det måste ske digitalt. Jag 
hoppas verkligen att det inte skall avskräcka er, även om det kräver lite teknikaliteter.  
Du anmäler dig till mig på telefon (eller sms) 0706481713  
eller via mail: ann-marie.ericson@svenskakyrkan.se.  
Då kommer jag att se till att du får en länk så att du kan ansluta till mötet. 
Vi kommer också att hitta ett sätt för dig att få årsmöteshandlingarna. 
Vi vore tacksamma om du skickade oss din e-mailadress, det underlättar vår 
kommunikation framåt med dig. Sänd den till: jonasnordlund5@gmail.com 

Slutligen vill jag också påminna om medlemsavgiften. Du är jätteviktig som medlem och 
medlemsavgiften bidrar till att vi kan göra skillnad för människor som behöver vårt stöd. 

Allt gott och varmt välkommen till årsmötet  

 

 

Ann-Marie Ericson 
Föreningsstyrelsens ordförande 

 


