
 
 

 

Mötesdatum 2017-02-09 

Plats och tid Plattform Malmö 17.00  

Närvarande 
Adelina Abazi, Alena Poparic, Göran Sörensson, Harry Korman, 

Per Ljungman 

Sekreterare Alena Poparic 

Ej närvarande 
Daniel Diaz, Jennie Lindqvist, Jessica Schmidt, Johan Bysell, 

Jonas Wells 

  

 

Agenda Föredragande, minnesanteckningar 

 

Information 
Föregående protokoll  Eventuell ny protokollform? 

  Hälsobefrämjande inspirations dag i Växjö 6/3 Olika 

myndigheter inbjudna. Göran samt Jennie ska hålla i det. 

Ca 10 000 kr till föreningen. Ev klipp som ska läggas 

upp på Facebook sidan. 

 

  Inflyttningsfest på SIKT 21 mars.  

  
 

Uppföljning verksamhetsmål 
Praktisk 

tillämpning/utbildning/

inspiration 

 Hantverkskonferens: Ska det hållas en? Föregående var 

framgångsrik. Återupprepa Malmökonceptet. För att inte 

konkurrera med andra dagar ska det göras under våren 

2018. Ska kallas för Lösningsfokuserad konferens för 

praktiker.  

 

Akademisk etablering  Aviva föreläser kvar vid MH samt Lund. Diskussion om 

det är någon idé att etablera sig på UNIVERSITET. 

Målet att det forskas och förankring i akademin. Hade 

det hjälpt att bjuda in sig till föreläsningar ex på 

socionomprogrammet? Kolla med Hans igen?  

Inventera vad som redan finns i den akademiska- och 

övriga utbildningsvärlden.  

 

Certifiering  Möte igår med utbildningsgruppen.  

Hur gör man i England? Utifrån praktiska momenten i 

LF. Uppvisa att man kan hålla i LF samtal med alla de 

moment som ingår. Detaljerat skrivet samt video som 

visar vad det behöver innehålla.  

Vad tycker styrelsen? Utb. Gruppen vill ha mer 



 
 

 

detaljerad uppdrag. Vem hur när vad????? Göran mailar 

ut protokollet från utb gruppen och detaljerad info om 

det engelska förfarandet för styrelsen att gå igenom inför 

nästa möte. 

Certifiering på handledning är också önskvärt, 

efterfrågan finns men inget förfarande att ta efter.  Får i 

så fall bli senare fråga.  

 

Sprida lösningsfokus  (Inter)nationella LF-dagen blev lite hastigt planerad och 

ingen mer än Göran kom till Skybar. Vissa ute i landet 

passade dock på att ordna trevliga sammankomster. 

Diskuteras om vi skall ändra dag för att hinna förbereda 

bättre samt slippa krock med förintelsens minnesdag. 

 

Inflyttningsdag Sikt  Vad skulle man ha för innehåll? Filmen eller annat 

praktiskt. Man behöver ha inbjudan, handla in, filmen, 

sälja in det. Invigningstårta? Näring till våra blommor? 

Göran handlar in. Per skriver inbjudan och evenemang 

på Facebook, deltagare ska anmäla sig.   

Filmen – Johan ansvarar.  

 

Världskonferensen  Vem åker? Ej klart än vilka som hittar finansiering. 

 

Uppföljning 
  Inspirationsdagen i Växjö 

  AW Malmö+Sthlm 

  Inventera akademisk värld: planering 

  Certifiering: vad tycker vi om eng. modellen, synpunkter 

till utbildningsgruppen. Styrelsen går igenom material (som 

Göran skickar) till nästa möte. 

  Alena och Adelina skall också bli administratörer för 

Facebooksidan  - Göran ansvarar 

 

 

Beslut  

Lösningsfokuserad konferens för praktiker skall hållas i Malmö nästa vår. 

Per och Harry ansvarar för planeringen. 

 

Hitta ny dag för (Inter)nationella Lösningsfokusdagen 

 
 

 

Antecknat av 

 

Alena Poparic Vidimeras  

 

 


