Rundbrev December 2019
Bästa medlem!
Här kommer aktuell information om det som har skett i NCCS verksamhet under året
och det som är på gång inför år 2020.
Den 1-3 oktober hölls konferensen Sustainable Caring for Health and Wellbeing vid
Åbo Akademi, Vasa. Konferensen arrangerades av NCCS i samarbete med Åbo
Academi och EACS (European Academy of Caring Science). Vi tackar Åbo Akademin
för er arbetsinsats och uppskattade värdskap. Det var 98 deltagare i konferensen och
många deltog med intressanta parallella sessioner och postrar.
Några veckor innan konferensen fick vi besked om att professor emerita Katie
Eriksson hade avlidit. Det beskedet präglade naturligtvis konferensen och medförde
också ändringar i programmet. Konferensen inleddes med att professor Lisbeth
Fagerström höll ett minnestal över Katie Eriksson gärning. Hin var en av
hedersmedlemmarna i NCCS och har verkat mycket aktivt i föreningens bildande.
Hemsidan. Nu har hemsidan en ny lay out och fortsatt förbättringsarbete pågår. Du
finner hemsidan på följande länk: https://www.nccs.nu/ Kom gärna med förslag om
hemsidans utformning till vår sekreterare, Dag Karterud, dagk@oslomet.no
Årsmötet för 2020 kommer att äga rum den 21 april, i Oslo anslutning till årsmötet
hålls ett hermeneutikseminarium:

Det 12. nordiske hermenetikkseminaret arrangeres ved
OsloMet – storbyuniversitetet, Oslo, 20.-21. april 2020
Teman:

Det ikke fattbare i forståelsen / Det ogripbara i förståelsen / The unimaginable in understanding
Seminar til minne om professor emerita Katie Eriksson
Dagfinn Nåden
Professor

Unni Å. Lindström
Professor emerita

Ingegerd Bergbom
Professor emerita

Lennart Fredriksson
Forskningsveileder

Fullstendig program kommer i januar 2020

Kallelse till årsmötet och möteshandlingar kommer att skickas ut i ett separat utskick.

Medlemskap. Detta rundbrev har gått ut till samtliga medlemmar som var registrerade
år 2016. Efter det året har den registrering som Wiley står för varit ofullständig och inte
i överensstämmelse med de faktiska medlemsförhållandena. I dagsläget finns endast
37 medlemmar registrerade och har betalat medlemsavgift. Vi vet att det är fler som
deltar i föreningen och vill vara medlemmar.
Om du är en av dem och vet om att du inte har betalat medlemsavgiften, gå in på
följande länk och gör en inbetalning.
https://ordering.onlinelibrary.wiley.com/Membership.asp?ref=1471-6712&site=1

Samtidigt blir du omregistrerad som medlem.
Om du vill förändra ditt medlemskap och inte längre vara medlem i föreningen, skicka i
så fall ett meddelande till Dag Karterud dagk@oslomet.no, så kan vi med säkerhet veta
vad du vill.
Synpunkter. Om du har ett ärende som du vill få behandlat på årsmötet är du
välkommen att lämna in en motion senast sex veckor innan årsmötet. Skicka motionen
till margareta.asp@mdh.se
Så önskar vi Dig en

Fridfull Jul
och ett riktigt

Gott Nytt År!

Styrelsen
genom Margareta Asp, ordförande

Professor i Vårdvetenskap, Mälardalens Högskola, Eskilstuna, Sverige.

