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Medlemsbrev september 2021 

Hej och välkommen till ännu en höst med SRUK! 

Vi hoppas att du har haft en fin sommar med fler möten och upplevelser i den fysiska verkligheten än 

vad som varit möjligt under pandemimånaderna. 

NYHET:  Medlemsmöten via zoom 13 oktober! 
Vi i styrelsen vill att SRUK ska vara en plattform för medlemmarna 

och vill därför bjuda in och öppna upp för möten, reflektioner och 

föreläsningar. Så därför startar vi upp en serie av medlemsmöten 

via Zoom där vi kan träffas och bland annat berätta för varandra 

hur vi jobbar med uttryckande konst. Först ut till premiären 
onsdagen den 13 oktober är Marie Sodell och Maria Norlin 

Wahlström, som berättar om - Att arbeta i ett forskningsprojekt 

för stöd till rehabilitering samt mötesplats för cancerberörda.   

Läs mer på inbjudan som finns på medlemssidorna på hemsidan 

www.sruk.se 

Vi vill introducera denna form av möten för att vi ska få möjlighet att träffas och inspirera varandra 

och dela erfarenheter. Har du också något förslag på föreläsning, workshop eller annat innehåll till 

medlemsmötena så är du välkommen att höra av dig till någon i styrelsen. 

NYHET: Dikter och Musik 
Styrelsen har också tagit initiativ till en möjlighet för medlemmarna att dela med sig av och utbyta 

musik och dikter. Den sidan når du också via medlemssidan. Information om hur du gör finns på 

medlemssidan. 

Hemsidan 
Hemsidan förbättras ständigt under trygg ledning av vår webmaster Börje Forsgård. Vår ambition är 

att hemsidan ska kännas generös och levande.  

Under sommaren har vi gått igenom texter och reviderat. Vill gärna ha in berättelser från er vardag 

och verklighet om hur ni använder Uttryckande konst i olika sammanhang under EXA i samhället. Ni 

får också gärna dela med er av citat och respons från klienter och deltagare. Ta också chansen att 

presentera er själva och er erfarenhet av att arbeta med Uttryckande konst. 

http://www.sruk.se/
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Hemsidan är välbesökt enligt den statistik som Börje fått fram. Under ett år har vi haft cirka 2700 

besökare som gjort sammanlagt 8000 besök. 

www.sruk.se 

 

NYHET: Medlemssidan 
Inloggningen till medlemssidan är Respons2021.  

https://www.sruk.se/?page_id=3868 

Medlemssidan har fått ett nytt utseende och där 

finns nu länkar till Medlemsmöten, Dikter, Musik 

och den aktuella Föreningsinformationen. 

 

 

 

Styrelsens sammansättning 
På det konstituerande mötet i våras så bytte några av oss våra roller, vilket innebär att Linda Jonsson 

är ordförande, Per Apelmo vice ordförande, Pers Karin Skogar sekreterare, Jorun Nilsen vice 

sekreterare, Börje Forsgård kassör och webmaster samt Theresia Jatta Köhlin ledamot. 

Vi välkomnar alltid nya krafter i styrelsen och arbetet med SRUK, så är du intresserad av att bidra hör 

gärna av dig till info@sruk.se eller kontakta någon av oss i styrelsen. 

 

Hälsningar från SRUKs styrelse 

Linda Jonsson, Theresia Jatta Köhlin,  Jorun Nilsen, Pers Karin Skogar, Per Apelmo och Börje Forsgård  

 

 

 

 

 

 

http://www.sruk.se/
https://www.sruk.se/?page_id=3868

