SFLK styrelsemöte 140520 (per telefon)
Närvarande: Gunnar, Jonas, Emmy, Harry, Jessica, Cecilia och Åsa


Rapport från arbetsgrupperna:

-

Från vetenskapliga rådet informerar Harry om att han har tagit på sig att få ihop
”nånting” till Socialstyrelsen, gällande missbruksbehandling, till den 19/6. Enligt
Harry blir det svårt att få till, det är ett stort arbete som kommer att ta mycket
tid. Harry kommer att ta upp frågan till diskussion med övriga representanter i
rådet. Vidare informerar Harry om att han varit i Stockholm, för SFLK:s räkning,
och träffat representanter från Socialstyrelsen och där presenterat forskning om
LF. Harry informerar styrelsen sin beskrivning av detta möte.
Emmy informerar om att workshopgruppen haft en trög start. SFLK har
arrangerat en hantverkskonferens och mycket händer även i höst, enligt Emmy.
Tankar finns om att fortsätta arrangera hantverkskonferenser och ”lägga krutet”
där. Vill styrelsen i sådana fall att SFLK ska arrangera dessa, och i så fall när och
hur ofta? Workshopgruppen har även pratat om att annonsera en förfrågan i
medlemsbladet om medlemmar har önskemål om inspirationsdagar, och i så fall
vilka teman och föreläsare. Intresse för inspirationsdagar skulle kunna meddelas
till workshopgruppen. Förslag framkommer om att arrangera en föreläsning med
Jonas Wells och Sussan Öster som handlar om jämförelse mellan LF och MI.
Föreläsningar om detta skulle kunna genomföras i Göteborg och Malmö. Emmy
kontaktar Karin Wallgren i Göteborg kring lokalfråga och Jonas kollar förslag på
datum med Sussan Öster. Vad gäller lokal i Malmö föreslås att vi kontaktar
Malmö högskola när förslag på datum finns. Diskussion förs om att när det gäller
hantverkskonferenser så kan man snegla på hur EBTA-konferensens arrangörer
väljs ut och låta kandidater anmäla sitt intresse för att arrangera en
hantverkskonferens.
Cecilia informerar om att utbildningsgruppen har mejlat ut förslag kring
kriterierna för att bli examinator i SFLK:s regi. Utbildningsgruppen frågar hur
styrelsen ser på det fortsatta arbetet och vad som skulle vara nästa steg?
Styrelsen föreslår att frågan diskuteras och reflekteras vid möte IRL. I nästa
medlemsblad informeras om utbildningsgruppens arbete och förslag.

-

-



SFLK:s årsmöte planeras till lördagen den 25 oktober och arrangeras i Västerås,
lokal ej bestämd. Diskussion förs om vi ska erbjuda en föreläsning i samband med
årsmötet, Harry förslås föreläsa. Diskussion förs om föreläsningen ska erbjudas
till en kostnad eller vara gratis. Styrelsen beslutar att en föreläsning ska
arrangeras och vara gratis. Emmy bokar lämplig lokal i Västerås och en inbjudan
kommer att gå ut i medlemsbladet samt via separat mejl. Föreläsning och
årsmötet hålls mellan kl 13 och 17 och föreningen bjuder på fika.



Övrigt: SFLK på Facebook har ingen högre aktivitet.

Nytt styrelsemöte planeras till att genomföras innan midsommar, Harry lägger ut förslag
på datum på Doodle.
Åsa Karlsson, sekreterare

