
    
  Protokoll styrelsemöte 2016-04-21 (på SIKT) 

1(2) 
 

Närvarande: Ylva Grönvall, Harry Korman, Jessica Schmidt, Jörgen Andersson, Per Ljungman samt 

Jonas Wells via kameralänk. 

 

1. En fråga från medlem Ylva Olsson om SFLK kan skriva ett intyg: ”att handledaren uppfyller 

förenings/nätverks krav/riktlinjer för att handleda i den/de aktuella metoderna”.  

Mötet tar upp diskussionen som tangerar processen med ”SFLK-märkning”. Den frågan har 

tidigare beretts av en delegation: Jocelyn Korman och Aviva Suskin-Holmqvist. Deras förslag 

ställdes på medlemsremiss via utskick/hemsida. Inga medlemsåsikter har inkommit trots 

mycket lång remisstid. Det är därför hög tid att gå vidare – och inkludera 

handledningskompetens.  

Mötet diskuterar att som nästa steg snarast tillsätta en ”expertgrupp” som med 

utgångspunkt i liggande förslag kan konkretisera arbetet med själva SFLK-märkningens 

kriterier och tillsättning av examinatorer. Idén är en ansvarig ”kärngrupp” med kanske fyra 

beslutande delegater men att dessa skall bjuda in valfria som adjungeras till diskussioner för 

att bidra med kunskap och idéer till en mer levande och konstruktiv process.  

 Styrelsen beslutar att så snart som möjligt sammansätta en delegation som 

utarbetar precis hur ”SFLK-märkningen” ska gå till samt vilka som ska ha 

examinationsrätt.  

 

2.  Uppföljning av ”Facebook-satsningen”:upplagda videointervjuer på Facebooksidan  

I ordförande Göran Sörenssons frånvaro tar styrelsen tillfället i akt att rikta ett stort, innerligt 

och protokollfört tack till honom för det mycket idérika och ambitiösa arbetet med 

videointervjuerna som gjort sådan succé på Facebook. På eget initiativ har han utan 

ersättning åkt runt och filmat och sedan lagt upp tio korta presentationer från 

lösningsfokuserade kollegor inom vitt skilda arbetsområden. Det kan lätt konstateras att 

detta har dragit stor positiv uppmärksamhet till såväl metoden som SFLK!  

 

3.  Uppdatering/rapport om SFLK-evenemang; Guy Shennan/Jonas Wells  

Jonas berättar om en väldigt lyckad ”Trainers workshop” med Guy Shennan som födde 

tankar om återkommande forum i SFLK:s regi för just utbildare inom LF. Det finns ett stort 

behov av att få träffas och utbyta erfarenheter mellan utbildare. Ekonomiskt blev det ett litet 

minus pga av en del avhopp från deltagare, men pga att kringkostnader betalades av Södra 

Dalarnas Samordningsförbund som hade två utbildningsdagar med Guy så blev underskottet 

litet.   

 

4. Rapport från Workshop-gruppen  

En halvdag om utbildning av LF-ungdomscoacher inom Hassela Movement har planerats men 

pga långtidssjukskrivning av en föreläsare är genomförandet osäkert nu i vår varför detta 

skjuts fram till hösten. 
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 En After Work 30/5 på SIKT beslutas så länge för att ge en möjlighet att ”LF-nätverka” 

under våren. 

 

5. Arrangemang/medarrangemang i Stockholm  

Framtidsfokus/Solutionwork (Caroline Klingenstierna & Michael Hjerth) har generöst ställt sin 

lokal i Stockholm till förfogande för en After Work som kommer att hållas nu i vår. 

 

6.  Information om samarbetet med Hassela Movement och 3 dagars utbildning i LÖFO den 

25-26/4 och den 10/5 

I samarbete med Hassela Movement ger SFLK en gratis 3 dagars grundiutbildning i 

Lösningsfokus. Utbildningens 40 platser fulltecknades på ca ett dygn. Det planeras även att 

erbjuda uppföljning med 2-3 öppna handledningstillfällen efter avslutad kurs. Även här vill 

styrelsen tacka sin ordförande Göran för en fantastisk idé och stor, generös insats då han 

bjuder på sin undervisning tillsammans med Michael Poppola. 

 

7. Övriga frågor 

Jonas Wells rapporterar ifrån sin resa till Frankfurt och ett första planeringsmöte där med 

planeringsgruppen för LF-världskonferensen nästa år. Konferensen kommer att hållas i en by 

utanför Frankfurt som heter Baad Soden och hyser en anläggning som kommer att bli 

jättebra för konferensen. Långväga konferensdeltagare (t.ex. från Nya Zeeland) är redan 

klara. Deltagaravgiften blir 400 euro och ekonomin ser mycket god ut med tanke på 

konferensens kostnader i relation till det stora intresset som redan visats. 

 Det finns redan interaktiva möjligheter på hemsidan så att alla kan bidra till en bättre 

konferens.  

 

Styrelsemedlemmen Gabriella Castillo har nyligen meddelat att hon tyvärr behöver träda 

tillbaka ifrån uppdraget pga privata skäl. Hennes mandattid löper ut med verksamhetsåret. 

 Mötet beslutar att lämna styrelseplatsen vakant tills nästa årsmöte då antalet 

kvarvarande medlemmar ändå är åtta – liksom vid föreningens bildande.  

  

//Per Ljungman 

Sekreterare SFLK 

http://sfworldconference.org/your-best-hopes/

