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Finsam Göteborgs
nyhetsbrev oktober
Oktober månad är snart förbi och vi hoppas att majoriteten hittat
tillbaka till kontoren och fysiska möten med såväl kollegor som
deltagare. I månadens korta nyhetsbrev kan ni läsa om höstens aktuella
händelser.

Nyheter från kansli och utvecklingsgrupp
Tiden går fort och vi blickar nu framåt och planerar för nästkommande år. Budgethanteringen upptar nu mycket
tid och som vi informerat om tidigare så har förbundet äskat om lika mycket medel som innevarande år. I samband med detta ser vi över samtliga personalavtal som ska uppdateras i slutet av månaden. Inlånande chefer
har fått inbjudan till arbetsmiljömöten på samtliga kontor och dessa kommer att äga rum i oktober-november.
Delårsredovisningen är sammanställd och finns nu tillgänglig att läsa på hemsidan: Delårsrapport 2021.
Intresset för förbundet är fortfarande stort hos våra medlemsparter och förfrågningar om informationsmöten
inkommer löpande. Tyvärr har vi inte tid att informera om förbundet i alla dessa olika sammanhang och hänvisar
därför till höstens digitala informationsträff den 17e november. Denna gång kommer träffen att spelas in och
finnas tillgänglig för spridning under en begränsad tidsperiod.
Två av tre interna kompetenspass är nu genomförda och vi tackar gästande föreläsare som gjort tillfällena innehållsrika och intressanta. Höstens sista och tredje tillfälle äger rum den 19e november, mer information och
länk till anmälan hittar du här: Försäkringskassan informerar om det förstärkta samarbetet.

Kick-off och utbildning i BIP
Det har nu äntligen blivit dags att ta ytterligare ett steg mot införandet av BIP som arbetsmetod inom förbundets
finansierade insatser och ESF-projekt. Införandet inleds med en digital kick-off som följs av tre fysiska utbildningstillfällen. Det finns därmed tre utbildningsdatum att välja mellan och vi uppmuntrar en blandning från olika
geografiska områden till respektive tillfälle, så att ni får möjlighet att lära känna fler kollegor inom förbundet.

Vill du göra en MR-spaning?
Arbetar du för förbundet, brinner lite extra för mänskliga rättigheter och vill vara med i utvecklandet
av förbundets rättighetsarbete? Då kan du anmäla ditt intresse till att göra en MR-spaning på
Mänskliga rättighetsdagarna som arrangeras i Göteborg den 6e och 7e december!
Finsam Göteborg har tydligt profilerat sig som ett rättighetsbaserat förbund och rättighetsarbetet ska genomsyra
allt vi gör – från ledning och styrning till operativt deltagararbete. Vi tycker därför det är självklart att medverka
på Mänskliga rättighetsdagarna för att informera om, och förhoppningsvis inspirera till, rättighetsbaserat arbetssätt. Vi vill gärna inkludera fler i rättighetsarbetet och kommer därför lotta ut 8 biljetter till dom som anmäler
sitt intresse att besöka evenemanget och i samband med det göra en MR-spaning åt förbundet. Spaningen följs
upp med ett gemensamt möte den 14 december där återkoppling och utvecklingsförslag hanteras.
Anmäl ditt intresse genom att skicka ett mejl till info@finsam.goteborg.se senast den 5 november. Ange i mejlet
vilket datum du vill besöka evenemanget. Lottning och återkoppling sker den 8 november.

Nytt hos ESF-projekten
Projekt LANDA och Move On har återigen startat igång med fysisk gruppverksamhet och projekt
Respondere arrangerar en slutkonferens den 8 november.

Tillgänglighetsåtgärd
Som ni kanske märkt så har skyltar med information om att parfym och starka dofter inte är
tillåtet i våra lokaler satts upp. Detta är en tillgänglighetsåtgärd som gäller för både personal och
besökare.

Nya medarbetare!
Annika Hufhult, Arbetsspecialist Finsam Vuxna Hisingen
Annika är utlånad från Arbetsförmedlingen och arbetade senast
med introduktion till arbete, jobb- och utvecklingsgarantin och att
klargöra sökandes förutsättningar för arbete i Borås.
”En av mina favoritplatser är att titta ut över staden från
Ramberget en solig dag. Rolig personlig fakta var svårt. Jag
har fått dra loss en segelbåt som gått på grund i kanalen vid
Vadstena kloster genom att dra i en tamp som var fastsatt i
masten för att få båten att luta. Till saken hör att jag var ca
12 år och fick stå i bilvägen.”

Sofie Borg, Arbetsspecialist Finsam Unga Vuxna Hisingen
Sofie är anställd på Socialförvaltningen Nordost, hennes senaste
tjänst, innan föräldraledighet, var på Nordostkontoret i den verksamhet som tidigare hette Dino.
”Jag gillar skog och hav, Hisingsparken och Rörö naturreservat är två favoritplatser. Jag har en tjuvaktig katt som stjäl
bl. a. leksaker och klädesplagg hos grannarna.”

