Protokoll – styrelsemöte 2016-08-08

Deltagare: Göran Sörensson, Harry Korman, Ylva Grönvall, Jörgen Andersson, Per Ljungman

1. Hur går vi konkret vidare med ”SFLK-märkning”
Mötet diskuterar hur föreningen snabbast kan få igång det konkreta arbetet att realisera
själva certifieringen av Lösningsfokuserade professionella i Sverige. Intresse har visats
från utbildningsgruppen att arbeta vidare utifrån förslaget som lagts fram till
medlemmarna.


Mötet beslutar att som delegation utse SFLK:s utbildningsgrupp (Cecilia
Olsson, Aviva Holmqvist och Jocelyne Korman) utökad med SFLK:s
ordförande (Göran Sörensson) med uppgift att utarbeta ett precist förfarande
för ”SFLK-märkning”/certifiering av professionell kompetens inom
Lösningsfokuserad samtalsmetodik respektive handledningskompetens i
metoden samt rekrytera lämpade ”examinatorer” som kan tillämpa
förfarandet.

2. Rapport från Workshop-gruppen och Afterworken den 30 maj.
After work 30/5 (med paneldiskussion och tidigare ovisat Steve de Shazer-band från
SIKT:s arkiv) blev välbesökt och engagerade verkligen deltagarna. Vi tackar särskilt
Aviva Suskin-Holmqvist och Harry Korman som delade och diskuterade erfarenheter
och reflektioner utifrån Steve de Shazers arbete som terapeut.
Mötet diskuterar möjligheten att inför SIKT:s lämnande av sina lokaler på Bergsgatan 20
få till någon form av SFLK-fest för att fira den institution inom Lösningsfokus som
SIKT varit och är. Lokalerna har hyst enormt mycket matnyttigt som kommit väldigt
många medlemmar till del och den har för många av oss även visat sig utmärkt lämpad
som ”festvåning”. SIKT är uppsagda från lokalerna till årsskiftet och ett datum i
december förefaller därför lämpligt. Detta blir sista chansen för föreningen att få ett
evenemang hyst i lokalerna så något matnyttigt ”LF-After Work-innehåll” kommer att
planeras in i samband med festen.

3. Sofie Geisler, som arbetar med konfliktlösning på olika samhällsnivåer i
Mexico är i Köpenhamn under oktober. Det skulle vara spännande att SFLK
bjuder in henne att hålla halvdagseminarier om lösningsfokus och
konfliktlösning.
Mötet är gillande och planerna utvidgas till att i höst försöka boka Sofie Geisler till en
heldag i Malmö samt någon form av Stockholmsseminarium i SFLK:s regi. Malmö-
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dagen föreslås hållas i Ungdomens Hus med lämpade, prisvärda lokaler centralt.
Ordföranden pratar med Sofie om datum samt kollar upp lokalen.

4. Samarbetet med Hassela Movement och 3 dagars utbildningen i LÖFO den 2526/4 och den 10/5
Utbildningen, med 50 platser som erbjöds gratis, fulltecknades i stort sett omedelbart
och genomfördes till stor belåtenhet för deltagarna att döma av deras feedback. Inga
konkreta planer på upprepning finns men uppenbarligen ett stort intresse.

5. LF-världskonferensen 2017
Vår representant i arrangörsgruppen, Jonas Wells, är förhindrad att delta i styrelsemötet
och har inte meddelat några nyheter om konferensen.

6. Arrangemang/medarrangemang i Stockholm
Föreslås försöka arrangera någon form av seminarium med Sofie Geisler även i
Stockholm. Ordföranden undersöker möjligheten.

7. Årsmöte 2016
Mötet kommer fram till att årsmötet bäst hålls i samband med en större aktivitet som
gör det ”resan mer värt” även för medlemmar längre ifrån mötesplatsen.


Mötet beslutar att förlägga årsmötet i slutet av höstens planerade
seminariedag med Sofie Geisler i Malmö. Datum för mötet avgörs således av
tillkommande datum för seminariedagen och kungörs så snart detta är satt.

8. Inga övriga frågor

//Per Ljungman
Sekreterare SFLK

