Verdandis digitala extrakongress den 11 september 2020
– Raskens avslutningstal:
Nu är det dags att avsluta en historisk kongress i Verdandi.
När förbundsstyrelsen beslutade att försöka genomföra en
digital kongress fanns det säkert de som olycksbådande
kraxade att det kan väl aldrig gå vägen.
Men det har det gjort!
Förbundet har visat att vi inte är främmande för ny teknik och
nya mötesformer. Det må vara att det krävdes en global pandemi
för att få oss att ta steget men nu är det gjort!
Alla som deltagit på kongressen ska ha ett stort tack. Jag är stolt
över att vara ordförande i en så här fin organisation.
Jag vill också rikta ett stort tack till förbundskansliet. Ni har med
gemensamma ansträngningar mött och övervunnit en mängd
problem under resans gång – jag vet, för jag har varit med i den
kongressgrupp som planerat och genomfört kongressen. Och ni
har gjort det med gott humör, prestigelöshet och med Verdandis
bästa för ögonen.
Och även om man brukar säga ”ingen nämnd, ingen glömd” så tar
jag mig ändå friheten att rikta ett särskilt stort tack till Marja Koivisto
som haft uppgiften som kongressgeneral. Jag vet att din arbetsinsats
och ditt ansvar varit stort och du har fullgjort det med den äran.
Med detta sagt vill jag ändå slå ett slag för det fysiska mötet mellan
människor. Nya mötesformer och digitala lösningar i all ära – att utbyta
erfarenheter, lära av varandra och ha roligt fungerar bäst när vi är på
samma ställe samtidigt. Och digitala fester tror jag inte mycket på.
Så därför vill jag hälsa förbundet välkommen till Trollhättan 28 – 30 maj
nästa år. Då fortsätter vi att utveckla vår organisation med diskussioner
och beslut.
Och slutligen: Ett stort tack till Calle Nathansson som med den äran
lett oss under kongressförhandlingarna! Här kommer ett litet bevis
på vår uppskattning.
Härmed förklarar jag Verdandis extrakongress, den 48:e kongressen,
avslutad.

