Styrelsemöte SFLK 111010

Närvarande: Aviva, Anna, Gunnar, Harry och Åsa. (mötet sker via SKYPE)
Samarbete med andra europeiska organisationer
Aviva informerar om att vid möte med EBTAS:s styrelse i Dresden 110923 framkom att
EBTA:s styrelse inte var intresserade av att ombildas till en demokratisk förening öppen för
samarbete med medlemsländerna. Med anledning av EBTA-styrelsens bristande intresse för
samarbete har Aviva haft kontakt med företrädare för de två polska föreningarna samt den
brittiska föreningen som företräds av Andrew Calcott. Aviva informerar vidare om att Mark
McKergow har kontaktat henne och de har diskuterat ett framtida samarbete mellan den
organisation som M McKergow företräder och SFLK. Tydligt blev att ovanstående föreningar
arbetar med den viktiga frågan avseende ackreditering.
Med anledning av ovanstående behövs en diskussion kring hur SFLK vill samarbeta med de
internationella kollegorna samt vad SFLK vill behålla för sig själv. Styrelsen beslutar att
diskutera denna fråga vid styrelsemötet i Göteborg 111112. Aviva meddelar företrädarna för
respektive förening att SFLK återkommer i frågan.

Styrelsemöte i Göteborg 111112
Nästa styrelsemöte hålls i Göteborg 111112 och mötet startar kl 11.00. Under mötet kommer
styrelsen att diskutera det framtida samarbetet med intresserade europeiska föreningar,
SFLK:s strategier (vad ska vi arbeta med och hur) samt få information från de olika
arbetsgruppernas arbete. Styrelsemedlemmarna förbereder var och en de punkter som de vill
diskutera. Efter mötets avslut äter vi middag tillsammans.
Föreläsningsdagen i Malmö 111109
Anna informerar om att det i nuläget är 57 anmälda/betalande till föreläsningsdagen. Vi
räknar med ytterligare några anmälningar samt ett antal, särskilt inbjudna, studenter och lärare
från Malmö högskola. Anna och Göran kommer, genom högskolan i Malmö, att ordna med
”fikakuponger” för deltagarna.
Föreläsningsdagen startar redan kl. 8.30 varför Anna, Karin och Gunnar eventuellt kommer
att behöva övernatta i Malmö/Lund. Vid behov kan det bli aktuellt att SFLK står för deras
kostnader gällande övernattning.
Göran har föreslagit att styrelsen ska äta lunch tillsammans 111109. Ett annat förslag är att
styrelsen äter lunch tillsammans med övriga deltagare som ett sätt att knyta kontakt med
SFLK:s medlemmar. Styrelsen överenskommer om att följa det sista förelaget.
Åsa Karlsson
Sekreterare

