Opstilling til LOS bestyrelse 2019

Kære gode mennesker
Jeg hedder Susan Knage Møller og genopstiller til LOS ‘bestyrelse – igen vil I nok bemærke 😊
Info om mig: Jeg er forstander for Bofællesskabet Cecilie Marie, bestyrelsesmedlem hos
SoranaHus Dalmose og Undløse samt Fonden Kalles Hus.
Der er mange årsager til mit kandidatur, og jeg skal ikke kede Jer med en lang ”salgstale”, men her
opliste nogle af de ting jeg glødende brænder for endnu:
-

At arbejde i en bestyrelse, hvor dagsordenen for vores gerning er, at LOS som organisation
skaber politisk bevågenhed - og gerne handling – omkring det arbejde, som private tilbud
udfører 24/7/365 for udsatte mennesker i Danmark.

-

At arbejde i en bestyrelse, som er dedikeret i forhold til at skabe en organisation – LOS –
som kan bistå medlemsvirksomhederne. Der er forskellige behov alt efter størrelsen på
medlemsvirksomhederne, men LOS skal kunne understøtte alle medlemmer med
kvalificerede ydelser, der skaber grundlag for lønsom drift og udvikling.

-

At fortsætte arbejdet i fagudvalget, som arbejder stenhårdt på at planlægge og afholde
faglige årsmøder med fagligheden i højsædet, og som er med til at sætte gang i faglige
debatter.

Jeg har været med i LOS siden 1995 og føler efterhånden, at LOS er blevet en del af mit DNA. Jeg
mener, at de private tilbud løser en meget vigtig og uundværlig samfundsopgave for de
mennesker, vi har med at gøre, og jeg vil stå på mål for, at de private tilbud hører til i tilbudsviften
på det sociale område. Vi kan noget ganske særligt, og det skal vi være stolte af.
Nogle tænker måske:” hvorfor skal vi stemme på Susan igen, for hun har da været
bestyrelsesmedlem i mange år?”.
Det skal jeg sige Jer…. I skal stemme på mig, for med mig får I et bestyrelsesmedlem, som er
dedikeret, ordentlig, optaget af faglighed, udviklingsparat, arbejdsom, humoristisk og vild med
mennesker af alle slags.
Jeg glæder mig til vi ses til Landsmøde og Generalforsamling i Kolding i marts 2019 😊

