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Närvarande: Alena Poparic, Göran Sörensson, Harry Korman, Johan Bysell, Per Ljungman  

 

Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns efter detaljjustering 

 

 

1.    Verksamhetsplansuppföljning 

 Befrämja praktisk tillämpning 
-Behandlingspedagogutbildning på folkhögskolor 
Göran berättar att Daniel Diaz har hållit flera kurser på folkhögskolor (bl.a. på Gotland) i LF 
barn- och ungdomscoachning. LF synes mer välkommet här bland ”behandlingspraktiker” än 
inom högskolorna. 

Plattform Malmö fick nyligen förfrågan ifrån ett längre projekt för att förebygga anlagda 
bränder om lämplig utbildning för projektarbetarna - brandmän som kommer att verka som 
kontaktpersoner för ungdomar i riskzon. Här finns en möjlig tillämpning av ”LF-on the street”
  

 Arbeta för akademisk etablering 
- Görans möte med studierektorn på Malmö socialhögskola 
Rektorn, Hans Hallberg, ställde sig vid mötet med Göran kallsinnig till att ge LF något 
nämnvärt utrymme i utbildningen. Man är mer intresserad av ”förklaringsmodeller”. 
 
 

 Tillse att SFLK-märkning förverkligas  
- Verkställighetsplanering 
  24/5 kommer utbildningsgruppen att inventera vilka som kan och vill konstruera den 
svenska tillämpningen av den brittiska certifieringsmodellen (av UKASFP) vi valt att följa. 
 
  Jonas Wells accepterar, efter tillfrågan under mötet, att åta sig att översätta manualen för 
certifieringen. 
Möter beslutar att uppdra åt Jonas Wells att översätta UKASFP:s certifieringsmanual till 
svenska. 
 
 

 Sprida lösningsfokus 
- (Inter)nationella LF-dagen: datum och ”marknadsföring”? 
Mötet beslutar att uppdra åt Jonas Wells att vid förestående möte (13/5) med 
arrangörsgruppen för världskonferensen i Frankfurt, föreslå initiering av en 
Lösningsfokuserad Världsdag under konferensen. 

-Hur blir LF en ”snackis”?  

Inga nya idéer lyftes under denna punkt. 
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 Arrangera utbildning, inspirations- och nätverksträffar 
- Uppföljning av vårens bokade aktiviteter 
  Inspirationsdagen i Växjö 6/3 fick tyvärr ställas in m.a.a. sviktande deltagarunderlag. 
 
  AW/SIKT-fest Malmö 21/3 samlade ett 25-tal personer som firade SIKTs inflyttning i mycket 
trevliga lokaler på Nordlinds väg 95. Detta samordnades med ett after work-program där 
deltagarna efter Stockholmsk förebild tittade på (och diskuterade) ca halva dokumentären 
”Wizard of the Desert” om Milton Erickson.  
 
  AW Sthlm 4/4 och 2/5 samlade ett tiotal deltagare per gång. Fortsatt tittande på film och 
livligt diskuterande samt gemensam måltid på stan har blivit stående och populärt koncept 
som planeras fortsätta framöver. Nu är det föreläsningsfilm med Steve de Shazer som är 
aktuell. 
 
- Höstplanering 
  En samordnad After Work planeras till 28/8 kl. 17.30 då Stockholm (hos Solutionwork, 
Krukmakargatan 34A) och Malmö (hos SIKT, Nordlinds väg 95) håller simultan after work och 
i viss mån kommunicerar mellan grupperna. 

Årsmöte hålls den 2/10 kl. 17.00 då det förhoppningsvis ska gå att boka in Yasmin Ajmal för 
deltagande i en kortare workshop (lösningsfokuskafé) e.dyl. 
 
- Hantverkskonferensidéer 
”Hantverkskonferensen” kan komma att få annat namn (ett förslag är ”lösningsfokuserat 
hantverk och konstverk”) och ska preliminärt hållas på Kockum Fritid torsdag-fredag 19-20/4 
2018. 
 

2.    Världskonferensuppdatering 

 Inga nyheter från SFLKs representant (Jonas Wells) då styrelsemötet hamnade strax innan 

förestående möte med arrangörsgruppen 13/5. 

  

3.    Övriga frågor 

 Mötet beslutade efter en kort diskussion att styrelsen ska granska UKASFP:s etiska riktlinjer 

för att eventuellt anta dessa även för SFLK. Samtliga styrelsemedlemmar skall läsa igenom 

UKASFP’s etiska riktlinjer och skicka synpunkter till sekreteraren.  

 

Nästa styrelsemöte hålls 28/8 16.00 innan After work på SIKT 

 

 

// Per Ljungman 

Sekreterare SFLK               (Granskat, korrigerat och godkänt via mail av i mötet deltagande styrelsemedlemmar) 


