Protokoll årsmöte SFLK 141025

Närvarande:
Harry Korman
Jocelyne Korman
Emmy Rastin
Eva Persson

Gunnar Törngren
Maria Rönnlund
Johan Bysell
Mia Eriksson

Sussan Öster
Jonas Wells
Agneta Castenberg

§ 1 mötets öppnande
Gunnar Törngren öppnar mötet och hälsar deltagarna välkomna.
§ 2 val av mötesordförande
Till mötesordförande väljs Gunnar Törngren.
§ 3 val av mötessekreterare
Till mötessekreterare väljs Jonas Wells.
§ 4 val av justerare
Till protokolljusterare väljs Eva Persson.
§ 5 fastställande av dagordningen
Deltagarna godkänner och fastställer den föreslagna dagordningen.
§ 6 fastställande av röstlängd
Deltagarna godkänner röstlängden
§ 7 frågan om mötet utlysts på rätt sätt
Deltagarna svarar enhälligt ja.
§ 8 verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen föredras muntligt. Sedan årsmötet hösten 2013 har fyra
nummer av SFLK:s medlemsblad utgivits. Föreningen har cirka 300 medlemmar.
Föreningen har träffat Socialstyrelsen och varit delaktig i arbetet med att ta fram nya
riktlinjer för missbruk samt depression och ångestbehandling. Ett arbete har
påbörjats av utbildningsgruppen att sätta upp kriterier för utbildare av
lösningsfokuserat arbetssätt. Under mars 2014 arrangerades en hantverkskonferens
i Malmö med 90 deltagare som var mycket uppskattat. En workshop är förberedd i
Malmö den 9 december.
§ 9 ekonomisk berättelse
Bordläggs till ett extrainsatt årsmöte.

§ 10 revisionsberättelse
Bordläggs till ett extrainsatt årsmöte.
§ 11 bevilja ansvarsfrihet till styrelsen
Bordläggs till ett extrainsatt årsmöte.
§ 12 inkomna motioner
Inga motioner inkomna.
§ 13 val av styrelse
Nuvarande styrelse består av nio ledamöter enligt följande:
Harry Korman, Gunnar Törngren, Åsa Karlsson, Jonas Wells, Jessica Schmidt, Eva
Persson, Cecilia Anelod, Emmy Rastin och Lena Andersson. De fyra sistnämnda har
valt att träda av styrelsearbetet. Valberedningen föreslår att följande väljs till nya
ledamöter (på två år): Jörgen Andersson, Ylva Grönvall, Gabriella Castillo och Johan
Bysell.
Deltagarna väljer Jörgen Andersson, Ylva Grönvall, Gabriella Castillo och Johan
Bysell till nya ledamöter i styrelsen enligt valberedningens förslag. Ny styrelse består
därmed av:
Harry Korman, Gunnar Törngren, Åsa Karlsson, Jonas Wells, Jessica Schmidt,
Jörgen Andersson, Ylva Grönvall, Gabriella Castillo och Johan Bysell
§ 14 val av revisor
Bordläggs till ett extrainsatt årsmöte.
§ 15 val av valberedning
Deltagarna väljer Jocelyn Korman och Aviva Suskin-Holmqvist till valberedning.
§ 16 övriga frågor
- Wikipedia
Årsmötets deltagare uppmärksammar att svenska wikipedia hemsidans post om
lösningsfokus behöver uppdateras. Årsmötet beslutar att uppdra vetenskapliga rådet
att se över och föreslå en ny text.
- Medlemsavgift
Många nationella lösningsfokusföreningar i världen har en betydligt högre
medlemsavgift där det ingår prenumeration på journal. Harry Korman föreslår en
liknande modell för SFLK. Deltagarna beslutar att medlemsavgiften är oförändrad
(noll kronor) och uppmanar medlemmar att själva teckna prenumeration på journal
(företrädesvis Journal of Solution-Focused Brief Therapy
http://www.solutionfocused.org.au/jsfbt.html).
- Hantverkskonferens 2015
Förslag finns om att anordna en ny hantverkskonferens under 2015. Deltagarna
stödjer detta förslag, beslutar att styrelsen står som arrangör och att konferensen
sker preliminärt i Karlstad under oktober 2015. Nästkommande ordinarie årsmöte bör
ske i anslutning till konferensen.

- Ersta Sköndal
Pablo Dahlin har kontaktat Agneta Castenberg om en högskoleledd utbildning i
lösningsfokus enligt tidigare modell. Utbildningsgruppen får i uppdrag att diskutera
detta vidare.
§ 17 mötet avslutas
Gunnar Törngren tackar deltagarna och avslutar årsmötet.
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