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Vid SHR:s årsmöte den 20 mars 2021 beslutades det om en
omorganisation för SHR med start av ett serviceaktiebolag. Ny
ordförande valdes in och en VD tillsattes i aktiebolaget. Med
denna nya organisationsstruktur ska SHR kunna växa och
utvecklas till en än mer professionell organisation. SHR har
växt enormt mycket de senaste 10 åren och en ny
organisationsstruktur kommer bättre att matcha den
verksamhet som vi idag bedriver. SHR ska vara den självklara
branschorganisationen för hudterapeuter och ta ansvar för
både slutkonsumentens trygghet och säkerhet samt för
kommunikation till allmänhet och myndigheter om
hudterapeutens roll och arbete.
Som ny ordförande för SHR valdes Helene Westberg in.
Helene har arbetat som hudterapeut i 25 år varav
15 år som utbildare på hudterapeututbildning.
Hon har även arbetat på hudvårdssalong och med
försäljning av hudvård. Hon är CIDESCO
examinator och har många års vana av
styrelsearbete. Idag arbetar Helene på ett
läkemedelsföretag.
– Mitt mål är att fortsätta det viktiga arbete
som SHR gör för att värna och lyfta fram
hudterapeutyrket. Samt att belysa vikten för av
att besöka en auktoriserad hudterapeut.”
Säger SHR:s ordförande Helene Westberg
Vi säger välkommen till Helene och lycka till i din nya roll.
Kontakt: tel. 0738- 299 099, e-post: ordforande@shr.nu
Som VD för Sveriges Hudterapeuters AB tillträdde Annica Joensuu
tidigare ordförande för SHR sedan 11 år.
-Vi i styrelsen har arbetet med omorganisationen i ett par år nu och jag
är väldigt glad att detta nu blev av. Jag anser att detta öppnar upp för
stora möjligheter för utveckling av SHR. Även om det har varit ett tufft
årså gäller det ändå att satsa för framtiden. säger VD Annica Joensuu
Kontakt: tel 0734-447 956, e-post: vd@shr.nu

Vid årsmötet valdes också fyra andra ledamöter in i styrelsen.
Anette Hambalek för region Östra Götaland
Felicia Pirgaip för region Uppland-Dalarna
Katarina Stattin för region Norrland och
Malin Björlin för region Stockholm Norr
Ny PR-ansvarig i SHR är Felicia Pirgaip.
Kontakt: feliciapirgaip@gmail.com

Som ny ledamot i utbildningsutskottet valdes Nathalie Koverman in och
ny ledamot i SHR:s etiska råd blev Gerd Klang.

Vi välkomnar alla nya ledamöter och önskar lycka till i arbetet.

Du har fått detta mail för att du stå med i vårt pressregister. Vill du inte ha mail från oss
i fortsättningen v.g. svara med tomt vändande mail till avsändaren så tar vi omedelbart
bort dig från vårt register.
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