Protokoll styrelsemöte SFLK 141110

Närvarande:
Harry Korman
Jörgen Andersson
Jessica Schmidt

Gunnar Törngren
Jonas Wells
Johan Bysell

Gabriella Castillo
Ylva Grönvall

§ 1 mötets öppnande
Harry öppnar mötet och hälsar deltagarna välkomna. Jonas väljs till
mötessekreterare i Åsa Karlssons frånvaro.
§ 2 val av roller i styrelsen
Styrelsen beslutar om följande roller för styrelsens ledamöter:
- Ordförande: Harry Korman
- Vice ordförande: Ylva Grönvall
- Kassör: Jessica Schmidt
- Sekreterare: Åsa Karlsson
- Nyhetsbrevredaktör: Jörgen Andersson
- Sammankallande i workshopgruppen: Gabriella Castillo
§ 3 extra årsmöte
En del punkter bordlades vid det nyligen genomförda årsmötet i Västerås 25/10.
Detta gällde punkterna: § 9 ekonomisk berättelse, § 10 revisionsberättelse, § 11
bevilja ansvarsfrihet till styrelsen, samt § 14 val av revisor
Beslut om att extra årsmöte hålls i anslutning till SFLK arrangemang i Malmö den
9/12 kl 15.00 på Kockums Fritid. Kallelse skickas ut senast den 10/11.
§ 4 rapport från kassör
Jessica meddelar att ekonomin i föreningen är bra. 38 000 kr finns i kassan och det
beräknas att workshopen den 9/12 kommer att ge ett plus på ytterligare 6-7 000 kr.
Sedan ett år tillbaka har ekonomin i föreningen förstärkts med cirka 15 000 kr.
Förslag framförs om att använda en del av medlen för subvention av vetenskaplig
journal om lösningsfokus. Beslut om att subventionera 20 st abonnemang med 200
kr vardera. De som första anmäler intresse för subventionen. Nyhet går ut med nästa
nyhetsblad.
§ 5 hantverkskonferens
Årsmötet framförde önskemål om ny hantverkskonferens ev i oktober i Karlstad
2015. Jonas tar med frågan till Eva och Mia och återrapporterar hur det har gått med
lokal och datum och återrapporterar via mail så att information om detta kan gå ut via
hemsidan. Beslut om att styrelsen i sin helhet är ansvarig för hantverkskonferensens

arrangemang.
§ 6 styrelsemöte
Nästa gång vi ses är i samband med årsmötet den 9 december. Nästa möte, tillika
styrelsemöte, är den 23 januari på kvällen hos Harry. De som kan samlas där.
§ 7 övriga frågor
Jörgen framför önskemål om att till nästa nyhetsbrev att det finns bilder på
styrelseledamöterna med en kort skriftlig presentation. Varje ledamot skickar detta till
Jörgen.
§ 8 mötet avslutas
Harry tackar deltagarna och avslutar styrelsemötet.
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Mötessekreterare

