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Närvarande: Adelina Abazi, Alena Poparic, Jennie Lindqvist, Göran Sörensson, Harry Korman, Per 

Ljungman samt via internetuppkoppling Johan Bysell 

1. Godkännande av dagordning 

Dagordningen ses över och kompletteras för att sedan godkännas med de punkter 

protokollet omfattar 

 

2. Genomgång av årsmötesprotokollet 

Protokollet är färdigställt och godkänt av ordföranden och justerare men ej undertecknat. 

Det kommer att finnas tillgängligt på föreningens hemsida. 

 

3. Fördelning av styrelseposter 

Styrelsen beslutar konstituera sig som följer: 

Ordförande: Göran Sörensson (sittande) 

Vice ordförande: Jennie Lindqvist (ny) 

Kassör: Jessica Schmidt (sittande) 

Sekreterare: Per Ljungman (sittande) 

Övriga ledamöter:  

Adelina Abazi, Alena Poparic, Daniel Diaz, Harry Korman, Johan Bysell och Jonas Wells 

 

4. Visioner och strategier om föreningens framtid 

Inriktningen på årets föreningsarbete beslutas efter diskussion bli följande: 

 

Befrämja den breda praktiska tillämpningen av lösningsfokuserat arbetssätt 

Arbeta för akademisk etablering av lösningsfokus i Sverige 

Tillse att SFLK-certifiering av LF-kompetens förverkligas 

 

Sprida lösningsfokus - synas genom att verka 

 

Arrangera utbildning, inspirations- och nätverksträffar kring lösningsfokus för SFLKs 

medlemmar och andra intresserade 

 

5. Verksamhetsplan för det nya verksamhetsåret 

Hur styrelsen arbetar för att praktiskt omsätta ovanstående visioner och strategier ska vara 

föremål för återkommande arbetsplanering och uppföljning som stående punkt vid varje 

styrelsemöte och därmed bli en ”levande” Verksamhetsplan som kontinuerligt 

dokumenteras och förankras i  visionerna. 

 

6. “SFLK-märkning/certifiering” 

Styrelsen och utbildningsgruppen ska titta på hur den brittiska systerorganisationen UKASFP 

lagt upp sin certifiering. Den påminner mycket om utbildningsgruppens förslag men är helt  
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och hållet kompetensbaserad. Aktuella LF-färdigheter skall bevisas/bedömas och 

utbildningsnivå blir helt irrelevant.  

 

7. SFLK utbildning över 1-2 års tid i lösningsfokuserad terapi. 

Frågetecken reses hos styrelsen för attraktiviteten hos potentiella finansiärer (kommun, stat 

o landsting etc) för en lång utbildning. Under överskådlig tid handlar det främst om att hitta 

former att nå t.ex. socionomer, HVB-personal, lärare etc som har behov utan att det kräver 

för mycket av arbetsgivaren. Styrelsen har samtidigt tagit upp som verksamhetsmål att söka 

akademisk etablering. Detta skall inledas genom kontakter med högskolor där det finns 

utbildningsansvariga som redan har visat intresse. 

 Vill någon sätta upp en LF-utbildning på 1-2 år i SFLK:s namn är detta mycket välkommet och 

kommer att sanktioneras av styrelsen när den kan konstatera att kvalitetsnivån förväntas bli 

tillräckligt hög. 

 

8. Workshops och seminarier mm 

Följande evenemang planeras under vintern och våren: 

LF After work hos Solutionwork i Stockholm 5/12 (forts. av dokumentär om Milton Erickson) 

Inspirationsdag i Växjö kring arbete med ensamkommande barn 

Inspirationsdag i Malmö kring riskbedömning för ungdomar i riskzon för missbruk och 

kriminalitet 

(Inter)nationella LF-dagen  

Ovanstående dag kommer bl.a. att firas med en After work i Malmö då det samtidigt blir 

inflyttningsfest i SIKT:s nya lokaler. En dokumentär om Milton Erickson kommer att (börja) 

visas. 

 

9. Världskonferensen 2017 

Jonas Wells hälsar att anmälan öppnat och platserna går åt som smör – inte minst de 

begränsade platserna på konferenshotellet  

 

10. Sikt fest 

SIKT har beslutat avböja en avslutande fest på Bergsgatan 20 och vill istället bjuda till 

inflyttningsfest i de nya lokalerna. Tid meddelas senare. 

 

11. Övriga frågor 

Följande styrelsemöten planeras i vår: 9/2 på Plattform Malmö, Djäknegatan 16 (ring på), 

16/3 samt 9/5. Tiden är 17.00 alla möten och plats för de senare meddelas i kallelserna. 

 

// Per Ljungman 

Sekreterare SFLK 

 


