
Medlemsbrev december 2020 
Svenska Riksförbundet för Uttryckande konst 

 

Vi i styrelsen för SRUK önskar er alla en God Jul! 

Under 2020 har vi i den allmänna stiltjen fortsatt arbeta 

framåt tillsammans med regelbundna möten, för att 

uppdatera organisationen och se över hur vi kan vara till 

bäst nytta för Uttryckande konstterapi i Sverige. Till 

exempel blir hemsidan bättre och mer innehållsrik hela 

tiden. 

Vi använder ZOOM och andra tjänster för att lära oss att 

använda den digitala mötesvärlden för att kunna ha ett 

värdefullt och innehållsrikt årsmöte under våren, för alla 

medlemmar. 

Boka redan nu in lördagen den 20 mars 2021 för ett 

digitalt årsmöte. Mer information kommer i början på 

februari.  

Du kan redan nu läsa förslaget till revidering av stadgarna på hemsidan under 

Medlemsinfo.  

Snart är det ett nytt år och vi önskar er ett Gott Hoppfullt år 2021! 

Styrelsen 

 

Aktuellt på hemsidan 
På sidan AKTUELLT på hemsidan kan du hitta den senaste informationen om 

kurser och evenemang som når oss i Styrelsen. Vi lägger där ut det vi får kännedom 

om. Just nu finns överst en inbjudan till Master Class som institutet inbjuder till. 

Ny kod för medlemssidorna är från och med nu Respons2021 

 

Årsmöte 2020 och 2021 
Den 20 mars 2021 genomför vi Årsmöte för 

både 2020 och 2021. Det blir två årsmöten 

efter varandra. Under detta ”lugna” 

verksamhetsår så tror vi inte att mötet 

kommer att bli längre än tidigare år. Vi 

kommer att genomföra det i digital form så 

att alla som inte kan resa till Stockholm 

ändå kan vara med på distans. Mer 

information om årsmötet kommer i ihop med 

kallelse i början på februari. 



Medlemsavgift 
Styrelsen har beslutat att medlemsavgiften för 2020, på grund av pandemin, också 

skall gälla för 2021. Vi kommer därför INTE att skicka ut någon anmodan att betala 

medlemsavgiften för 2021. Styrelsens beslut skall naturligtvis konfirmeras av 

Årsmötet, för att gälla fullt ut. 

 

Nya Stadgar 
Styrelsen kommer att till Årsmötet 

2021 föreslå nya stadgar för SRUK. 

Kortfattat kan vi säga att det beror på 

vår nuvarande syn på det Etiska rådet. 

Det är svårt att driva ett etiskt råd då 

det saknas ledamöter för rådet. Rådet 

har på 9 år inte haft ett enda ärende att 

hantera. Vi kan naturligtvis vara glada 

för det, men vi tror inte att rådet 

framöver har någon funktion. Vår 

bedömning är att de flesta av oss aktiva har andra lösningar på ansvarsfrågan 

genom sina anställningar eller sitt sammanhang. 

Vårt förslag innebär att vi väljer att ha kvar de etiska riktlinjerna men själva 

överklagandefunktionen som det etiska rådet och styrelsen skulle hantera 

avvecklas. Det innebär att vi på sikt också går ur RACS som organisation. Vi 

föreslår också att vi inte längre är en Yrkesförening utan byter till en 

Intresseförening. 

Stadgeförslaget finns på medlemsidan så att du vill läsa förslaget där. 

 

Vi ses på nytt nästa år! 

 

 

 

 


