Protokoll styrelsemöte SFLK 110509
Närvarande: Agneta Castenberg, Aviva Holmqvist, Cecilia Olsson, Gunnar Törngren, Harry
Korman, Anna Gartvall, Göran Sörensson och Åsa Karlsson.
Aviva informerar om att föreningen är under registrering hos Skatteverket. bankgiro/konto
för föreningens räkning. Styrelsen beslutar att Svenska föreningen för lösningsfokuserad
korttidsterapi ska ha sitt säte i Göteborg med adress Skeppsbroplatsen 1, 411 18 GÖTEBORG
(Göteborgs institut för lösningsfokus).
Diskussion förs kring om föreningen har behov av en vice ordförande som tillsammans med
ordförande kan ansvara för information utåt. Styrelsen beslutar att tillsätta en post som vice
ordförande. Till vice ordförande utses Anna Gartvall.
Diskussion förs kring vilka poster som har ansvar för vad inom föreningen. Styrelsen
beslutar att ordförande ansvarar för kallelser till styrelse- och medlemsmöten med innehåll av
punkter/frågor som ska diskuteras. Kallelsen ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka
innan möte ska äga rum. Ordförande ansvarar vidare för kontakter med olika organisationer
samt har tillsammans med vice ordförande ansvar för att svara på frågor från medlemmar och
andra intresserade. I de fall det behövs tar ordförande/vice ordförande frågorna till styrelsen
för en diskussion kring svar som ska lämnas. Ordförande har ansvar för öppning av post,
vilket kan delegeras till vice ordförande. Ordförande ansvarar för föreningens info-adress.
I föreningens vetenskapliga råd ingår Harry Korman, Karin Thorslund och Göran Wallin.
Ansvarig för gruppen är Harry och frågor ”utifrån” vidarebefordras till Harry.
I föreningens workshop-grupp ingår Anna Gartvall, Göran ?, Göran Sörensson, Cecilia
Gustavsson och Agneta Castenberg. Ansvarig för gruppen är Anna Gartvall. Syftet med
gruppen är att sprida information om både SFLK och modellen genom att erbjuda medlemmar
och icke medlemmar fördjupning/tillämpning i lösningsfokus.
För föreningens konferensgrupp finns förslag att fråga Eva Persson och Björn Johansson.
Anna har försökt nå dem men inte fått svar. Harry tar upp frågan med dem i slutet av maj.
För föreningens medlemsblad ansvarar Gunnar Törngren. Gunnar informerar om att förslag
på hur det första medlemsbladet kan se ut skickas ut på remiss till styrelsen under nästa vecka.
Gunnar behöver en medhjälpare till medlemsbladet och i första numret kommer att finnas en
intresseförfrågan för detta. I första medlemsbladet finns en tävling utlyst kring förslag på
logga och priset är ett års gratis medlemskap i föreningen.
För föreningens hemsida ansvarar Harry och även där behövs en medhjälpare. Förslag till
medhjälpare; Lisa Walter. Förslag på material till hemsidan kan skickas till Harry. Viktigt att
alla länkar till hemsidan. På hemsidan ska det finnas ett kalendarium kring planerade
aktiviteter/utbildningar och liknande.
I föreningens utbildningsgrupp ingår Cecilia Olsson, Aviva Holmqvist och Jocelyne Korman.
Ansvarig för gruppen är Cecilia Olsson. Cecilia och Aviva informerar om att gruppen har haft
ett möte där utbildningsfrågor har diskuterats. Det som har diskuterats är tankegångar och

idéer att ”SFLK-märka” exempelvis baskurs i lösningsfokus samt en fördjupningsutbildning.
Gruppen har också långsiktigt diskuterat en diplomerad utbildning i handledning, steg-1- och
psykoterapeututbildning. Gruppen kommer att mejla ut mer information om de idéer och
tankegångar de har kring arbetet med utbildningsfrågor efter nästa gruppmöte den 11/5.
Styrelsen beslutar att vid styrelsemöte till hösten diskutera föreningens strategier. Föreningen
ska vara offensiv och hur gör vi på bästa sätt för att synas och få gehör för idéer och
tankegångar. Vidare ska ekonomi diskuteras utifrån koppling till föreningens strategier,
exempelvis vilken kostnad som ska tas ut för annonsering på hemsidan. Personer/företag som
önskar annonsera på hemsidan ska kontakta Gunnar.
Styrelsen beslutar att alla styrelseledamöter ska få tillgång till en mejl-adress med
förnamn.efternamn@sflk.se.
Nästa styrelsemöte planeras till 110607 kl. 18.00 på Skype. Styrelsemöte någonstans i
Sverige planeras till hösten.
Åsa Karlsson
Sekreterare

