Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK
Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö
Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla
välkomna.
§ 1 Val av mötesordförande
Som ordförande för årsmötet väljs Aviva Suskin Holmqvist.
§ 2 Val av sekreterare samt två justeringsmän
Som sekreterare för årsmötet väljs Åsa Karlsson och som protokolljusterare väljs
Jocelyne Lopez Korman samt Anna Gartvall.
§ 3 Årsmötets stadgeenliga utlysande
Årsmötet konstaterade att det har utlysts enligt SFLK:s stadgar.
§ 4 Styrelsens verksamhetsberättelse
Årsmötet beslöt att godkänna styrelsens verksamhetsberättelse.
§ 5 Styrelsens ekonomiska redovisning av verksamhetsåret
Styrelsens ekonomiska redovisning av verksamhetsåret (räkenskapsår 2011).
Föreningen har en god ekonomi. Årsmötet beslöt att godkänna styrelsens ekonomiska
redovisning.
§ 6 Revisionsberättelse
Föreningen har en väl skött bokföring, en eloge för detta till föreningens kassör och
revisor. Förening har stått för styrelseledamöternas kostnader i samband med resor och
övernattningar vid de inspirationsdagar (bl a i Malmö och Stockholm) som SFLK har
arrangerat. För dagens årsmöte har SIKT upplåtit sin lokal utan kostnad. I övrigt har alla
styrelseledamöter, vid alla föreningens arrangemang, ställt upp ideellt vilket har
bidragit till att föreningens kostnader har hållits nere. Årsmötet beslöt att godkänna
styrelsens revisionsberättelse.

§ 7 Ansvarsbefrielse för den avgående styrelsen
Årsmötet beslöt att godkänna ansvarsbefrielse för den avgående styrelsen.
§ 8 Val av halva antalet styrelseledamöter för en mandatperiod på två år
Stryks.
§ 9 Val av styrelse
Nuvarande ordförande Aviva Suskin Holmqvist meddelar att hon önskar avgå som
ordförande och styrelseledamot.
Under årsmötet klargörs att det inte finns några begränsningar i stadgarna vad gäller
antalet ledamöter i styrelsen. Fler ledamöter, än tidigare sju, ökar förutsättningarna att
”få till” styrelsemötena eftersom många är upptagna med sitt arbete. Behovet av
suppleanter i styrelsen diskuteras men beslut i frågan skjuts upp.
Nuvarande styrelse är Gunnar Törngren, Cecilia Anelod, Anna Gartvall, Göran Sörensson,
Harry Korman, Aviva Suskin-Holmqvist och Åsa Karlsson. Alla nuvarande
styrelseledamöter, förutom Aviva Suskin Holmqvist, väljs enhälligt om för ytterligare ett
år i SFLK:s styrelse. Valberedningen föreslår två nya ledamöter; Eva Persson och Lotta
Björk. Årsmötet röstar ja till valberedningens förslag. Eva och Lotta hälsas välkomna
som nya styrelseledamöter i SFLK.
§ 10 Val av två revisorer
Årsmötet beslutar att välja Irene Jönsson och Lisa Walter som föreningens revisorer.
§ 11 Val av vetenskaplig sekreterare – mandatperiod 2 år varför valet sker
vartannat år
Stryks.
§ 12 Val av valberedning om tre personer
Årsmötet beslutar att välja Jocelyne Lopez Korman, Karin Wallgren-Thorslund och Aviva
Suskin-Holmqvist som valberedning.
§ 13 Fastställande av budget och medlemsavgift för kommande verksamhetsår
Årsmötet beslutar att inte fastställa en budget för föreningen då det inte är helt klarlagt
hur föreningens verksamhet ska bedrivas.

När det gäller medlemsavgift för kommande verksamhetsår föreslår Gunnar Törngren
att medlemsavgiften ska slopas.
Frågan om medlemsavgift diskuteras och det framkommer att ett gratis medlemskap i
SFLK troligtvis skulle öka antalet medlemmar. Ett större medlemsunderlag ökar
förutsättningarna för fler deltagare på inspirations- och föreläsningsdagar som
arrangeras av föreningen. Det finns många sätt för medlemmar att visa engagemang för
föreningen, exempelvis genom frivilligt ekonomiskt bidrag, hjälpa till med att arrangera
inspirationsdagar eller andra arrangemang, genom deltagande på de arrangemang som
föreningen anordnar eller på annat sätt bidra för att sprida lösningsfokus. Vidare skulle
ett större medlemsunderlag leda till att fler läser medlemsbladet och annonserna där.
Möjlighet till sponsring diskuteras. Sponsring skulle ge reklam för det företag som
sponsrar föreningen.
Vid ett gratis medlemskap bör det vara enkelt att kunna anmäla sig via hemsidan samt
enkelt att hantera medlemsregistret.
En nackdel med ett gratis medlemskap är risken med att föreningens kassa ”sinar”.
Årsmötet beslutar enhälligt att godkänna förslaget att slopa medlemsavgiften. På
hemsidan kommer att finnas information om hur man kan återfå inbetalad
medlemsavgift för 2012, om man så önskar.
§ 14 Inkomna motioner
1. Föreningens målsättning
Föreningens namn diskuteras, närmare bestämt ordet korttidsterapi.
Vad är definitionen för korttidsterapi? Avgränsar eller begränsar ordet
korttidsterapi föreningens verksamhetsområde. Alla som arbetar
lösningsfokuserat arbetar inte terapeutiskt. Det blir dock tydligt på
föreningens hemsida vilka föreningen riktar sig till. Förslag att ändra
ordet korttidsterapi till lösningsfokuserade samtal eller praktik
diskuteras. Med anledning av en framtida dialog med Socialstyrelsen
kommer ordet terapi att behövas. Vidare kommer föreningen framöver
att erbjuda en kvalificerad terapeutisk utbildning.
Årsmötet konstaterar att det nuvarande namnet inte är gynnsamt om
föreningen vill utöka antalet medlemmar, föreningen verkar dock för
spridning på ett stort område. Vidare konstateras att en ändring av
föreningens namn kräver en stadgeändring. Årsmötet beslutar att utse
en grupp som ska arbeta med förslaget om att hitta förslag till
namnändring som presenteras på nästa årsmöte. Årsmötet utser Björn
Johansson (sammankallande), Jocelyne Lopez Korman, Cecilia Anelod
och Aviva Suskin-Holmqvist som arbetsgrupp.
2. Arbetsfördelning
Hur ska föreningen få fler aktiva i arbetsgrupper, arrangemang och
medlemsblad? Förslag finns att bilda exempelvis en chefsgrupp och en

skolgrupp med syfte att bygga nätverk. Årsmötet föreslår att styrelsen
ska kunna initiera olika projekt, exempelvis diskussion med
Socialstyrelsen om beteendemedicinsk prevention inom tandvården,
och efterfråga vilka som skulle kunna vara intresserade att jobba i
projekt. Årsmötet föreslår vidare att medlemmar ska kunna vända sig
till styrelsen med egna förslag till arrangemang för andra intresserade, i
föreningens namn. För detta bör det finnas principer som styr utifrån
föreningens stadgar och syften. Årsmötet föreslår att Björn Johansson
formulerar en idé för ovanstående och sedan presenterar detta vid ett
styrelsemöte.
3. Hantverkarkonferens 2013
Två hantverkskonferenser har tidigare arrangerats i Sverige där
praktiker mötts för erfarenhetsutbyte. Föreningen planerar för en
hantverkskonferens i Höör under maj eller juni månad 2013. Tänkt
avgift för två dagars konferens är 2400 kr inkl moms. Det finns ett
”break even” på 120 personer, max antal deltagare ligger på 240. Att
arrangera en hantverkskonferens kan ge ett lyft för lösningsfokus och
dess spridning och bidra till att människor möts vilket ger
erfarenhetsutbyte. Rent praktiskt är det inga bekymmer för föreningen
att arrangera hantverkskonferensen. Det behövs dock en arbetsgrupp
på 5-6 personer som kan sätta igång direkt att arbeta med
arrangemanget. SFCT (Solution Focused Consulting Training) har
tidigare arrangerat liknande konferenser och kan en konferens
arrangeras tillsammans med den organisationen? Det är viktigt att
bjuda in chefer till hantverkskonferensen vilket behövs för att kunna
sprida lösningsfokus. Årsmötet beslutar att tillsätta en arbetsgrupp och
utser Göran Sörensson, Harry Korman, Björn Johansson och Birgitta? att
ingå i arbetsgruppen. Vidare beslutar årsmötet att låta en fråga gå ut via
medlemsbladet om ytterligare personer kan tänka sig att ingå i
arbetsgruppen.
4. Diskussionsgrupp på internet
Information framkommer under årsmötet att medlemmen Gun-Eva
Långdahl kan tänka sig att hålla i en diskussionsgrupp på internet.
Förslag lyfts om att ha en Facebook-sida för detta ändamål. Årsmötet
anser att det är en bra idé och beslutar att SFLK ska ha en Facebooksida. Aviva Suskin-Holmqvist kommer att informera Gun-Eva Långdahl
om styrelsens beslut. Gun-Eva får i sin tur meddela styrelsen om hon
önskar hjälp med att arrangera Facebook-sidan.
§ 15 Övriga frågor
Rörande medlemsbladet diskuteras om detta ska ha ett annat innehåll än det nuvarande.
Förslag framkommer att där ska finnas en summering av intressanta debatter kring
lösningsfokus, exempelvis från SFT-listan. I medlemsbladet skulle månadens medlem
kunna presenteras, Gunnar kan formulera frågor för detta. Gunnar tar gärna emot idéer
om innehåll i medlemsbladet.

Avseende kommande inspirationsdag i Karlstad 121019 är det i dagsläget endast två
personer anmälda. Hur kan vi tillsammans hjälpas åt att sprida information om
inspirationsdagen? Eva Persson och Björn Johansson, Clues har skickat ut information
till sina kontakter och lämnat information när de har arrangerat utbildningar. Alla
medlemmar behöver hjälpas åt och sprida det mer riktat. Information om
inspirationsdagen i Karlstad finns på SFLK:s hemsida och det vore bra om de
medlemmar som har hemsidor kan lägga ut samma information där.
§ 16 Mötet avslutas
Aviva Suskin-Holmqvist tackar mötesdeltagarna och avslutar årsmötet.
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