Protokoll styrelsemöte 2015-11-10 (på SIKT)
Närvarande: Göran Sörensson (ordf), Harry Korman, Jessica Schmidt, Jonas Wells (via kameralänk),
Jörgen Andersson, och Per Ljungman (sekr)
1. Godkännande av dagordning
Mötet godkänner dagordningen
2. Genomgång av årsmötesprotokollet
Mötet konstaterar att årsmötet varit en framgång och att många viktiga saker lyftes som
styrelsen nu på olika sätt försöker ta tag i.
3. Föreningens framtid
Konstateras att vi som förening dels har att förvalta medlemmarnas behov och intresse av
gemenskap, stöd och fortbildning och dels att vi vill nå ut med LF till fler och på bredare
front. Det finns ett ”barfotaperspektiv” som växer och bör stödjas – där människor använder
LF-förhållningssätt med dem de lever och arbetar med nära och vardagligt (exempelvis
Hassela Movement)
Att satsa på spridning av- och inlägg på Facebooksidan blir ett sätt att synas och verka mer
där folk faktiskt befinner sig. Det är enkelt att kolla uppdateringar och få aviseringar när man
väl ”gillat” en Fb-sida. Vi vill även lägga upp intervjuer och andra relevanta filmer – inte minst
på svenska. En tydlig information om Facebooksidan – med direktlänk - skall gå ut till alla
medlemmar i mail eftersom många inte uppfattat att den finns/hur aktiv den är.
4. Verksamhetsplan för det nya verksamhetsåret
Vi fortsätter med ”Lösningsfokuserad After Work” och andra liknande små arrangemang som
både ska vara lätta att arrangera och besöka. Dessa planeras av Workshop-gruppen.
Eftersom mycket hänt i Malmö på senare tid poängteras behovet att SFLK-evenemang i
andra delar av landet. Alla medlemmar är välkomna att ta initiativ ”under SFLKs paraply”. Till
att börja med beslutar styrelsen utlysa en ”lokal evenemangsdag”:
Onsdagen den 27/1 uppmanas/utmanas alla medlemmar runt om i landet att samlas lokalt –
i så många små evenemang som möjligt – och vid egen vald tidpunkt på dagen, på valfri plats
ha en LF-diskussion/workshop/whatever… Alla välkomnas därefter att lägga upp resultatet
på vår Facebooksida
5. Planering: ev. konferens 2016, seminarie- och afterwork-tillfällen
Ingen konferens planeras i nuläget utan fokus läggs på mindre evenemang som i första hand
planeras av Workshop-gruppen.
6. Prenumerationer på/utdelning av The Journal of Solution-Focused Brief Therapy
Eftersom en hel del möda (framför allt av vår kassör Jessica) har lagts ner på projektet ”att
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köpa stödprenumerationer och dela ut till medlemmar” utan framgång men till administrativ
kostnad beslutar styrelsen att ge upp projektet och satsa pengarna på annan verksamhet (”If
it doesn´t work – do something different.”…)
7. .Beslut ang. årsmötets förslag om medlemsremiss på föreliggande förslag till “SFLKmärkning/certifiering”
Det framförs under styrelsemötet till synes välgrundade rykten om att SFBTA just inlett en
process för att skapa internationell certifiering. Mötet beslutar uppdra åt Harry och Jonas att
närmare undersöka möjligheten att ansluta oss till ett ev. internationellt certifieringsarbete.
Under tiden ligger vår kommittés framarbetade förslag uppe på hemsidan för alla
medlemmar att ta del av och lämna synpunkter om.
8. Världskonferensen 2017 – rapport från Jonas och förslag att skicka med honom/arbeta på
från SFLK:s sida.
Jonas berättar att han för SFLKs räkning kommer att åka till Frankfurt för planeringsmöte.
Inga färdiga förslag finns hos styrelsen att skicka med honom men alla i föreningen
uppmanas att lämna förslag och uppslag till programinnehåll och annat för
världskonferensen.
Styrelsen beslutar att föreningen står för Jonas omkostnader i samband med
planeringsmötet.
9. Övrigt
Inga övriga frågor tas upp, men många punkter behöver ytterligare bearbetning varför nytt
styrelsemöte bestäms till 21/12 kl. 16.00 på SIKT

//Per Ljungman
Sekreterare SFLK
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