PSORIASIS- OG EKSEMFORBUNDET VIKEN

VIKEN

Kjære alle sammen, velkommen til Psoriasis- og eksemforbundet Viken!
Som kjent for oss alle, og planlagt som en følge av fylkessammenslåingen er også PEF Viken nå
formelt stiftet samtidig med gjennomføring av det første årsmøtet 26.05.2020.
Fylkeslaget er ferdig registrert i Brønnøysundregistrene, tildelt organisasjonsnummer og har
opprettet en god bankforbindelse.
Litt historie;
Fylkeslaget har f.o.m. juni 2019 ved et interimstyre arbeidet for å legge forholdene til rette, og vi
håper vi har alle våre medlemmer med i ønsket om å beholde et godt samarbeid og kontakt på
samme måte som de tre sammenslåtte fylkeslagene, PEF Akershus, PEF Buskerud og PEF Østfold
har gjort gjennom en årrekke.
Det er viktig å huske at vi er akkurat de samme personene som tidligere, og at vårt felles mål er å
gjøre en best mulig jobb med å samle medlemmene selv om fylket er stort. Vi tar med oss all vår
erfaring, alle våre verdifulle tradisjoner og vil sende informasjon og invitasjoner til aktiviteter
gjennom året.
For å lykkes best mulig med dette, er vi avhengig av positiv oppslutning fra alle våre medlemmer.
Mange har vært – og er – redde for å miste den personlige kontakten i dette store fylkeslaget, og vi
mener det er ennå viktigere enn før at vi gjør vårt beste for å beholde og utvikle samholdet.
Tenk bare på for en stor påvirkningskraft vi med felles innsats og støtte har muligheter for å fremme,
når så mange med samme mål og interesse kan samarbeide godt.
Psoriasis- og eksemforbundet Viken vil med dette forsøke å tilrettelegge for en god dialog mellom oss
alle sammen. Aktivitetsplanen som er vedlagt omfatter forslag til samlinger mellom fylkes- og
lokallag og vi oppfordrer til initiativ og tilbakemeldinger for å utvide denne.
Store avstander kan virke vanskelige, men denne spesielle tiden som vi opplever i 2020 har vist oss
alle hvor viktig det er å samles når mulighetene er til stede, og at det finnes gode løsninger.
Vi inviterer til et godt og fremtidsrettet samarbeid med positivt blikk fokusert på PEFs arenaer, med
synlighet, kontakt og god medlemspleie som hovedmotivasjon.
Med stort ønske om en god sensommer og høst 2020!
Vennlig hilsen
for
PEF Viken

Juli/August 2020

Liv Skovdahl, Truls Nylén, Marry Anne Lindberg, Bjørn Karlengen, Kristian Henriksen,
Ole Gjerdalen, Thom Olsen, Monica R. Olsøy
Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere info, om noe er uklart - eller bare for en hyggelig prat.
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