
Styrelsemöte SFLK 110829 
 
Närvarande: Anna, Göran, Aviva, Gunnar, Åsa och Harry. 
 
Information från utbildningsgruppen 
Aviva informerar om att utbildningsgruppen (Aviva, Jocelyne och Cecilia) jobbar på och 
de kommer under hösten att lägga fram ett förslag till styrelsen om en baskurs i 
lösningsfokus som är gemensam för utbildare inom SFLK. 
 
Medlemsläget 
Göran och Åsa informerar om medlemsläget; 114 personer finns registrerade i 
medlemsregistret varav 67 har betalt medlemsavgift. Åsa skickar ut påminnelse till de 
som inte har betalt. Får vi inget gensvar på påminnelsen kommer de som inte har betalat 
medlemsavgift att strykas ur registret. 
 
Föreläsningsdagen i Malmö 111109 
Anna och Göran informerar om att det till föreläsningsdagen i Malmö 111109 är 20 
anmälda. Därtill kommer de studenter och lärare som är speciellt inbjudna. Diskussion 
förs kring hur vi kan uppmärksamma chefer och arbetsplatser kring föreläsningsdagen i 
Malmö. De som har hemsidor kan lägga ut information där och information finns också 
på SFLK:s hemsida. Vi överenskommer om att sprida information om föreläsningsdagen 
genom att skriva ut, kopiera upp och dela ut inbjudan på arbetsplatser som vi kommer i 
kontakt med. Åsa skickar ut inbjudan i ett separat mejl till de som är registrerade i 
medlemsregistret och i mejlet be mottagaren att sprida informationen vidare. Övriga 
skickar ut en separat inbjudan till alla i sina mejl-listor. 
 
Styrelsen beslutar att avvakta vad gäller det fortsatta arbetet med att anordna 
workshops, till dess att föreläsningsdagen i Malmö är genomförd. 
 
Nästa medlemsblad 
Gunnar informerar om att han behöver mer innehåll till nästa medlemsblad och ber 
styrelsen att vara kreativa och bidra med material som artiklar, kåserier, diskussioner 
etc. Nästa medlemsblad kommer att skickas ut om ca 1-2 veckor. Gunnar har nu fått 
medhjälpare till medlemsbladet och dessa kommer att vara behjälpliga med bland annat 
medlemsbladets layout.  
 
Föreningens logga 
Vad gäller föreningens logga så har det inkommit ett förslag, föreningen önskar dock fler 
förslag. Aviva har bett en person som är duktig på att teckna att komma med förslag på 
logga. 
 
EBTA i Dresden 
Aviva informerar om att det har sagts att det under EBTA:s konferens i Dresden kommer 
att vara ett möte med EBTA:s styrelse. Syftet med mötet är att diskutera EBTA:s 
demokratiseringsprocess och att ställa frågor kring detta. Om ett sådant möte 
arrangeras, ska SFLK lyfta frågan om certifiering. Det är också viktigt att lyfta fram att 
SFLK har bildats som förening i Sverige. Styrelsen utser Aviva, Harry, Gunnar och Åsa till 
föreningens representanter vid det aktuella mötet och Aviva kommer att kontakta Heike 
för ett klargörande om det kommer att arrangeras något möte i Dresden och i så fall när.  



 
Mejl till SFLK 
Mejl till info@sflk.se vidarekopplas till Aviva som får ansvar för att hantera frågor mm 
som inkommer till föreningen. 
 
Årsmöte 
Diskussion förs kring när SFLK:s årsmöte ska genomföras. Ett förslag är att årsmöte 
genomförs i Göteborg 111112 kl. 15-17. Ett annat alternativ är att årsmöte genomförs 
under 2012. Gunnar kommer att tillfrågas kring om det är möjligt att avvakta med 
årsmöte till 2012 och vad detta innebär för valet av funktionärer innan året har gått. 
 
 
 
 
 
Åsa Karlsson 
Sekreterare SFLK 
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