
S R A T
ditt fackförbund

FÖR DRYGT TRE DECENNIER sedan tackade jag ja till mitt första 
fackliga uppdrag, som styrelseledamot i tandhygienistföreningen. 
Jag är glad att jag övervann min osäkerhet då och vågade säga ja. 
Det gjorde att jag sedan vågade anta fler utmaningar. En viktig 
insikt växte fram efterhand, nämligen att det går att förändra – 
om man vet vad man vill. 

Ordförandeskapet i STHF innebar med automatik en plats i 
SRAT:s styrelse och efter fem år utsågs jag till förbundsordfö-
rande. Att jag sedan också tog plats i Sacos styrelse ökade förstås 

SRAT:s möjligheter att komma till tals. Jag 
fick bland annat förtroendet att företräda 
Saco internationellt. En ära, men framför 
allt en viktig och bitvis svår uppgift. Så 
mycket jag lärde mig och så många värde-
fulla kontakter jag knöt! 

UNDER DE ÅR jag har lett SRAT har för-
bundet vuxit och flera yrkesgrupper har 

tillkommit. Vi har blivit större och starkare. Men att leda ett 
förbund är inget enmansjobb. När jag nu lämnar mina uppdrag 
i SRAT och Saco vill jag tacka alla som varit med i det arbetet. 
Det är förtroendevalda på olika nivåer och vårt skickliga 
kansli. Det är medlemmar som bidrar i olika professioner 
och det är vänner inom Saco. Tack också till våra motparter 
för den respekt vi mött i olika sammanhang. Och förstås, en 
lyckönskan till nya förbundsledningen, som antar utma-
ningen att bibehålla och utveckla det moderna förbund vi 
utvecklats till.

Mer än 30 fina år  
– nu tackar jag för mig

Anitha Wijkström
Förbundsordförande SRAT

Just nu ...
... tänker jag på den kommande, nya fasen i mitt liv. På att få disponera  
min tid fritt och möjligheterna som det medför. 

Har du frågor?  Gå in på srat.se  och hör av dig  så hjälper vi till!
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» Det går att 
 förändra – om 
man vet vad  

man vill.«


