
Styrelsemöte SFLK 111112 i Göteborg 
 
Närvarande: Aviva Suskin-Holmqvist, Anna Gartvall, Gunnar Törngren, Harry Korman 
och Åsa Karlsson. 
 
Inspirationsdagen i Malmö 
Styrelsen konstaterar att Anna och Göran gjort ett bra jobb vad gäller SFLK:s 
inspirationsdag som hölls i Malmö 111109. Den respons som har uttryckts av åhörare 
var att det var en bra spridning gällande olika ämnen. Flera uttryckte att de inspirerats 
att komma igång igen med lösningsfokus. Det var också en trevlig och rolig dag som gav 
möjlighet att träffa likasinnade. 
 
Medlemsläget 
I nuläget har föreningen 161 medlemmar registrerade i medlemsregistret. Påminnelse 
har gått ut till dom som finns registrerade men inte betalt in medlemsavgiften. Styrelsen 
beslutar att stryka de personer som inte betalt medlemsavgift ur registret efter att dessa 
fått påminnelse. 
 
Medlemsbladet 
Gunnar informerar om att han och hans medhjälpare (redaktionen) har haft ett möte 
och diskuterat framtida medlemsblad. Medlemsbladet kommer att ges ut 4-6 gånger per 
år. Nästa medlemsblad (nr 3) kommer att skickas ut i december.  
 
Gunnar efterfrågar material till de kommande medlemsbladen. Styrelsen diskuterar hur 
stringenta vi ska vara kring inskickat material (utifrån graden av lösningsfokus). Kan 
redaktören (Gunnar) själv fatta beslut kring inkommet material? Styrelsen beslutar att 
redaktören får avgöra på eget bevåg. Gunnar önskar få in synpunkter på 
medlemsbladets innehåll och utformning. Styrelsen anser att de medlemsblad som har 
skickats ut har varit genomarbetade och sett snygga ut. Styrelsen diskuterar att 
medlemsbladets innehåll skulle kunna följa vissa teman som är genomgående i varje 
nummer. Styrelsen beslutar att arbetet med medlemsbladet fortsätter så som hittills.  
 
Som förslag till kommande nummer diskuterar styrelsen att det i medlemsbladet skulle 
kunna finnas intressanta fallbeskrivningar som beskrivs av SFLK:s medlemmar ur deras 
verksamheter. Styrelsen beslutar att lägga ut äldre medlemsblad på hemsidan. 
 
Styrelsen diskuterar huruvida det ska finnas ett register med lösningsfokuserade 
handledare, utbildare och terapeuter i SFLK:s medlemsblad. Vilka krav ska i så fall 
ställas på dessa utifrån utbildning etc? Diskussion förs om dessa i så fall ska vara 
ackrediterade av föreningen eller av någon annan? Vilken erfarenhet har andra 
föreningar/organisationer? Styrelsen ställer sig tveksamt till ett sådant register i nuläget 
och beslutar att avvakta med frågan. 
 
SFLK:s hemsida 
Styrelsen diskuterar om vi ska lägga upp ett artikelregister på SFLK:s hemsida. Ett 
artikelregister skulle underlätta för intresserade att hitta information om artiklar och 
litteratur som handlar om lösningsfokus. Aviva kommer att ta upp frågan med en av 
SFLK:s medlemmar (Per Ljungman) för att höra om han kan vara behjälplig i att ta fram 
en lista över artiklar och litteratur. 



 
Styrelsen beslutar att lägga ut de power-point-bilder som användes vid 
inspirationsdagen i Malmö på SFLK:s hemsida.  
 
Utbildningsgruppens arbete 
Aviva presenterar vad utbildningsgruppen (Aviva, Jocelyne och Cecilia) har arbetat med 
fram till idag. Arbetet har främst rört hur baskurser i lösningsfokuserat förhållningssätt 
ska läggas upp för att de ska kunna SFLK-märkas. Styrelsen diskuterar hur 
lösningsfokus ska definieras för att det ska bli förståeligt vad föreningen avser med ett 
lösningsfokuserat förhållningssätt, exempelvis att lösningsfokus ska finnas i ”görandet” 
och utbildare som vill ha sin baskurs SFLK-märkt ska via film kunna visa upp upplägg 
och innehåll i baskursen. Styrelsen diskuterar att det bör vara tydligt att en tredagars 
kurs är en bas där lösningsfokuserat förhållningssätt introduceras och inte en 
fördjupning. 
 
Styrelsen diskuterar och föreslår ett utbildningsupplägg avseende lösningsfokuserat 
förhållningssätt som startar med en tredagars introduktionsutbildning. 
Introduktionsutbildningen följs sedan av en tre alternativt fyra dagars 
implementeringsutbildning. Som fördjupning kan en diplomutbildning (certifiering) 
erbjudas efter genomgången introduktions- och implementeringsutbildning. Styrelsen 
beslutar att skjuta upp frågan kring vilka krav som ska ställas kring certifiering och 
diskutera detta vid ett senare styrelsemöte. 
 
Styrelsen lyfter också frågan vilka utbildningskravkrav som ska ställas på framtida 
utbildare avseende ovanstående utbildningar, styrelsen beslutar att avvakta med frågan 
för att återkomma i ett senare skede. 
 
Gällande uppdragsutbildning i lösningsfokuserat förhållningssätt på högskolenivå har 
styrelsen som förslag att SFLK ska erbjuda högskolor/universitet att samarbeta kring 
högskoleutbildning, detta som ett långsiktigt mål. 
 
Framtida inspirations- och föreläsningsdagar 
Aviva informerar om att hon har varit i kontakt med Eva och Björn på Clues för att 
diskutera ett samarbete kring att i november 2012 arrangera en två-dagars konferens 
med Scott Miller. Frågan lyfts om SFLK är intresserade av att medverka kring att ha en 
sådan konferens med Scott Miller? Är det någon annan föreläsare vi vill ordna ett 
arrangemang med? Kan Scott’s föreläsning vara till hjälp för att driva föreningens 
frågor? Styrelsen beslutar att gå vidare med att kolla om ett arrangemang med Scott 
Miller kan genomföras. Plats för ett sådant arrangemang diskuteras och styrelsen 
föreslår Karlshamn som ett alternativ då det kan möjliggöra för intresserade personer i 
södra och sydöstra Sverige att ta sig till konferensen utan att det är för långt avstånd. Att 
ta hit Scott Miller beräknas kosta ca 50 000 kronor för två dagar, resa och logi. Styrelsen 
beslutar att fortsätta undersöka om det är möjlighet att anordna en konferens med Scott 
Miller, både utifrån intresse ute i verksamheterna samt utifrån ett ekonomiskt 
perspektiv. 
 
Styrelsen diskuterar vidare förslag kring framtida föreläsningsdagar/konferenser. Ett 
sätt är att fortsätta med inspirationsdagar liknande den som SFLK höll i Malmö. 
Vidare diskuterades om föreningen ska arrangera en ny ”hantverkskonferens” 



där” mindre” kända personer kan presentera/beskriva spännande arbete som bedrivs 
ute i olika verksamheter På eftermiddagen kan parallella workshops anordnas som hålls 
av ”mer” kända personer där specifika ämnen/tillämpningar presenteras och beskrivs. 
 
Andra förslag som diskuteras är: 
 

 tema-dagar med extern föreläsare kring ett specifikt ämne, exempelvis utredning 
och behandling inom social barnavård.  

 café som kan anordnas på kvällstid och där SFLK bjuder in en intressant person 
för en intervju och där personer som är intresserade av lösningsfokus kan utbyta 
erfarenheter. På caféet kan mat eller kaffe erbjudas deltagarna. 

 
 
Styrelsen diskuterar vikten av att SFLK arbetar för att vara aktiva och synas och vad 
föreningen behöver göra för att genomföra detta. Styrelsen behöver hjälp från andra 
inom föreningen och ett förslag är att kontakta exempelvis Kerstin Tholerus i Stockholm, 
Eva och Björn i Karlstad samt Gun-Eva i Skellefteå för att diskutera lokala arrangemang i 
föreningens namn i dessa regioner. Gunnar kommer att i första hand kontakta Kerstin 
Tholerus för att diskutera ett framtida arrangemang i Stockholm och Gunnar 
återkommer till Anna och Göran i frågan. Styrelsen konstaterar att det krävs många för 
att arrangera stora konferenser med 300-400 deltagare och styrelsen måste få lokal 
hjälp med detta om det ska fungera. Styrelsen beslutar att skjuta upp frågan om 
anordnande av större konferenser och istället satsa på mindre arrangemang som ett sätt 
att sprida kännedom om föreningen SFLK. 
 
Styrelsen beslutar att planera för följande: 
 

 tema-dag i Stockholm under april månad med föreläsning om arbete inom 
socialtjänsten med Signs of Safety (Åsa och Gunnar) samt hur man kan 
kombinera barnavårdsutredningar med lösningsfokuserad familjebehandling 
(Aviva) 

 bred föreläsning i Dalarna under hösten 2012 (ta hjälp av Cecilia) 
 två-dagars konferens med Scott Miller under november 2012 i Karlshamn 
 hantverkskonferens 2013 (plats ej bestämd) 

 
Vetenskapliga rådet 
Harry informerar om att rådet i nuläget har låg aktivitet. Kontakt har tagits med 
Socialstyrelsen där det framkommit att det inte fanns något intresse för lösningsfokus 
då SFLK i nuläget inte har något samarbete med någon högskola. 
 
Harry informerar om en nyutgiven bok, ”Solution-Focused Brief Therapy – A Handbook 
of Evidence-Based Practice” av Cynthia Franklin (red.). Harry har varit med och författat 
ett av avsnitten i boken. Harry berättar att det är en ”matnyttig” bok som bör recenseras 
i något av föreningens medlemsblad. Styrelsen föreslår att be Michael Hjerth att 
recensera boken, Gunnar kontaktar Michael för att ställa frågan. 
 
Styrelsen diskuterar behovet av att det i medlemsbladet bör finnas information om 
lösningsfokus och dess evidens inom olika områden. Harry skriver ihop en information 
och vidarebefordrar detta till Gunnar. 



 
Lösningsfokus på Wikipedia 
Styrelsen diskuterar att det bör finnas information på den svenska sidan Wikipedia 
(finns ingen information om lösningsfokus där i dagsläget). Gunnar och Harry skriver 
tillsammans en information om lösningsfokus för publikation på Wikipedia. 
 
Kommande styrelsemöten samt årsmöte 
Nästa styrelsemöte hålls på SKYPE under januari 2012, Aviva skickar ut förslag på tider. 
Styrelsen planerar för fysiskt styrelsemöte i Göteborg under våren 2012, Aviva skickar 
ut förslag på tid även för detta möte. 
 
SFLK:s första årsmöte planerar styrelsen att hålla i Göteborg, förslagsvis 120901, under 
en heldag där mötet kan kombineras med en föreläsning. Styrelsen beslutar att avvakta 
med att fastställa datum och vidare planering. Frågan får återaktualiseras vid något av 
de kommande styrelsemötena. 
 
Övrigt 
Föreningens tävling kring en ”logga” för SFLK har fått in fem förslag. Styrelsen beslutar 
att anta förslag fem i kombination med förslag ett men att den aktuella ”loggan” behöver 
viss modifiering. ”Loggan” bör vara klar inför nästa medlemsblad så att vinnaren kan 
presenteras och ”loggan” visas. 
 
Styrelsen beslutar att föreningen vid ett tillfälle per år står för ledamöternas matkostnad 
i samband med styrelsemöte. 
 
 
 
 
Åsa Karlsson 
Sekreterare SFLK 


