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ÅRSMÖTE
Lördagen den 25 okt 2014 kl 12.30 - 16.00.
Plats: Kyrkbacksgården, Västra kyrkogatan 10 ingång från Skolgatan och Lykttändargränd.
Ta sikte på Domkyrkan nästan mitt i Västerås city, alldeles bredvid ligger Kyrkbacksgården www.kyrkbacksgarden.se
Harry	
  Korman	
  startar	
  mötet	
  med	
  en	
  föreläsning	
  under	
  temat	
  ”Finns	
  det	
  en	
  Lösningsfokuserad	
  korttidsterapiteori?”	
  eller	
  ”Jag	
  begriper	
  inte	
  varför	
  folk	
  säger	
  att	
  
LF inte har någon	
  teori!”
En forskningsgrupp bestående av Janet Beavin-Bavelas, Peter de Jong, Sara Smock
Jordan och Harry Korman har de senaste månaderna lusläst allt Steve de Shazer
skrivit och extraherat vad gruppen tänker sig är en teori om lösningsfokus och på
en annan nivå en teori om terapi.
Dagordning för det formella årsmötet:
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17

Mötets öppnande
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av person att justera protokollet
Godkännande av dagordning
Fastställande av röstlängd
Årsmötets behöriga utlysande
Verksamhetsberättelse
Ekonomisk berättelse
Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
Val av styrelse
Val av revisor
Val av valberedning
Övriga frågor
Mötets avslutande

Varmt välkomna!
Harry Korman
ordförande i Svenska Föreningen för Lösningsfokuserad Korttidsterapi
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Den här tänkvärda berättelsen kom till redaktionen via China Åhlander, filmregissör.

"We had a lot of trouble with western mental health workers who came here immediately after the genocide and we had to ask some of them to leave.
They came and their practice did not involve being outside in the sun where you
begin to feel better. There was no music or drumming to get your blood flowing
again. There was no sense that everyone had taken the day off so that the entire
community could come together to try to lift you up and bring you back to joy.
There was no acknowledgement of the depression as something invasive and external that could actually be cast out again.
Instead they would take people one at a time into these dingy little rooms and have
them sit around for an hour or so and talk about bad things that had happened to
them. We had to ask them to leave."
~A Rwandan talking to a western writer, Andrew Solomon, about his experience
with western mental health and depression.
From The Moth podcast, 'Notes on an Exorcism'.
With thanks to Films For Action
-

O

-

På tal om att det är bättre att vara icke-vetande, att ställa relevanta frågor och att
lyssna på svaren, så var det ju Hantverkskonferens i Malmö i våras.
De som var där verkade tycka det var kul och givande. Det blev ett tillfälle att
ganska opretentiöst dela med sig av det spännande lösningsfokuserade arbete som
görs landet runt och som gör en skillnad i människors liv.
Festen blev också lyckad.
Alltså tror vi att det skulle vara intressant med en till Hantverkskonferens under
2015, någonstans i Sverige. Därför behövs intresserade som vill ha kul med att planera och genomföra en sådan. Hör av er till:
Jonas Wells: jonas.wells@avesta.se , telefon: 022-6645648
Jörgen Andersson: vantinge@telia.se , telefon: 070-2241049
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Seminarium med
Jonas Wells och Sussan Öster

Användbara likheter och skillnader mellan
lösningsfokuserat arbetssätt och MI motiverande samtal
9/12 kl 9.00- 15.00 på Kockums fritid i Malmö
Jonas Wells arbetar med samordnings- och samverkansfrågor, dels som utvecklare vid Nationella Nätverket för Samordningsförbund och som förbundschef för Södra Dalarnas Samordningsförbund. Han har under mer än tio år arbetat för att utveckla och sprida det lösningsfokuserade
arbetssättet, framförallt inom och mellan offentliga organisationer i välfärdsområdet. Jonas har en
bakgrund som socialantropolog och doktorand vid Lunds universitet, Sociologiska institutionen.
Sussan Öster är informatör, friskvårdspedagog och magister i folkhälsovetenskap. Hon arbetar
som metodutvecklare vid Kompetenscentrum för hälsa i Landstinget Västmanland. Hon använder lösningsfokus som en röd tråd genom samverkansarbetet för förbättrad folkhälsa, i processleding i stora grupper, utbildning och uppföljningar. Sussan håller inspirationsdagar i MI och LF
och utbildar i lösningsfokuserat gruppledarskap. Hon är lika intresserad av de grundläggande
förhållningssäteen i MI och LF som av detaljer i hantverket.
I Västmanlands län har två metoder dominerat samtalsmetodiken i det myndighetsövergripande
välfärdsarbetet de senaste tio åren, nämligen lösningsfokuserat arbetssätt (LF) och motiverande
samtal (MI). Utifrån det stora intresset i dessa metoder har Norra Västmanlands Samordningsförbund, i samarbete med Landstinget Västmanland, nyligen avslutat ett ambitiöst utvärderingsarbete för att granska och värdera skillnader och likheter mellan metoderna. Utvärderingen har
studerat likheter och skillnader ur ett personalperspektiv och forskningsläget har granskats av
Örebro universitet. Dessutom har teorier och förantaganden till metoderna analyserats och tydliggjorts. Allt detta och mer presenteras!
Seminariet kommer att varva föreläsningar, interaktivt arbete, egna reflektioner och analys av videomaterial.
Ta del av utvärderingen här: http://www.ltv.se/utvarderinglfmi
Inbjudna: Alla intresserade inom hälso- och sjukvården, skolan, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och kommunernas verksamheter, såväl ledare som professionella.
Anmälan: Föranmälan krävs, anmäl ert deltagande till jessicaschmidt989@gmail.com
Plats: Kockums fritid, Västra Varvsgatan 8, Malmö
Kostnad: 400 kr + moms, fika ingår, ej lunch
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Varmt välkomna till ett spännande seminarium organiserat av Svenska Föreningen för Lösningsfokuserad Korttidsterapi!

Björn Johansson
1966.02.14 - 2014.06.29

Björn Johansson dog söndagen den 29 juni 2014. Han blev 48 år.
Björn grundade SolutionCLUES i Karlstad tillsammans med sin livskamrat och
kollega Eva Persson. De har tillsammans haft ett mycket stort inflytande på den
lösningsfokuserade utvecklingen såväl i Sverige som internationellt. Björn har varit en
drivande kraft i att sprida lösningsfokus inom bland annat organisation och
ledarskap.
Många av oss kommer att minnas Björn för hans iver, glöd och passionerade
engagemang för lösningsfokus och för livet i stort. En av de sista gångerna jag träffade
Björn ville han att vi som samlats runt ett bord skulle berätta vad vi gör, smått som
stort, för att förbättra världen. Vi var ett tiotal personer från olika delar av världen
som delgav sina historier. Berättelserna både berörde och gjorde skillnad. Det var som
att Björn inte ville slösa sin tid på onödiga ting.
- Agneta Castenberg
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Annons

Inspelnings- och ljudutrustning inkl kameror och envägsspegel!
Vi kommer flytta från våra lokaler och vill nu sälja vår utrustning till någon som
är intresserad av att kunna se sitt arbete inspelat samt kunna ha team bakom
spegel

2 kameror EVI-D100 Sony color
1 DV Recorder DSR-11 Sony
1 Kramer PIP 200 bildsplit
2 Sennheiser Mikrofoner MKH416 P48
1 Mixer Notepad Soundcraft
1 Högtalare MS10 Yamaha
1 DVCAm for SSC standars
2 telefoner Siemens Gigaset 3000 Classic
1 Advanced Digital Video converter CANOPUS , ADVC 110
1 Envägsspegel 157x 107 (synlig yta)
Totalpris: 9 900:-

Utrusningen finns för avhämtning på Frejamottagningen, Frejgatan 81, Stockholm (nära Odenplan) – ännu bättre pris vi snabb affär!
Danderydsteamet Nordström&Ternström HB/
Ann Ternström

Karin Nordström

0707157878

0707914819
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