Styrelsemöte SFLK 120227 (Skype)
Närvarande: Harry, Göran, Aviva, Gunnar, Anna och Åsa


Anna och Göran informerar om att inbjudan till inspirationsdagen den 23 april i
Stockholm är utskickad och det är många som har hjälpt till att sprida denna
inbjudan. Lokal för 60 personer är bokad på Ersta-Sköndal och Göran håller i
kontakten med ansvariga där. 32 personer är för närvarande anmälda till
inspirationsdagen. Boende ordnas på Ersta av Anna, för Aviva, Göran, Anna och
Åsa. Göran skickar ut förslag på flygtider och beställer flygbiljetter.



Det är nu dags för medlemmarna att betala medlemsavgift för 2012. Frågan om vi
ska ha ett medlemskap som sträcker sig över två år diskuteras samt förs det en
diskussion om hur föreningen ska förhålla sig till de som betalat in
medlemsavgift sent under 2011 (november – december). Styrelsen beslutar att
medlemskapet ska gälla ett år i taget samt att de medlemmar som betalat in
medlemsavgift för 2011 under november december (2011) har medlemskap
även 2012.
Det finns ett flertal personer som vid föreningens start i april 2011 anmält
intresse för medlemskap men som inte betalt medlemsavgift. En sista påminnelse
kommer att gå ut till dessa angående betalning av medlemsavgiften. Om avgiften
inte betalas in kommer dessa personer att strykas från medlemsavgiften.



Innehållet i SFLK:s Medlemsblad nr 1, 2012 diskuteras och det blir en varierad
och intressant blandning. För den som vill bidra till Medlemsbladet är det
deadline 120309.



Styrelsen har diskuterat att bjuda Rayya Guhl, för den mest avancerade gruppen,
och Aviva har haft kontakt med henne. Rayya har möjlighet att komma i oktober i
år och hon kommer att skicka förslag på datum (ett förslag är den 8-9 oktober).
Rayya kommer att fundera på innehållet för dessa två dagar.



Aviva informerar om att hon inte har hunnit ta kontakt med andra länders
föreningar.



Utbildningsgruppen (Aviva, Jocelyne och Cecilia) har möte 120229 och
återkommer efter detta med information om gruppens arbete.



Årsmöte 2012 diskuteras och förslag på datum är 120901 i Göteborg, utskick om
detta kommer senare. Efter årsmötet (samma dag) är det tänkt att hållas
styrelsemöte. Valberedningen (Jocelyne Korman och Karin Wallgren-Thorslund)
ser över vilka poster som ska väljas om (finns i stadgarna).



Styrelsen diskuterar hur kontaktuppgifterna till styrelsemedlemmarna ska se ut
(kontaktuppgifter har efterfrågats av medlemmar). Styrelsen beslutar att
styrelsemedlemmarnas mejladresser ska finnas på hemsidan.



Styrelsen diskuterar ”rörelse” i styrelsen. Ska det finnas en begränsning kring hur
lång tid en ledamot får sitta på en viss post? Det diskuteras också om några redan
inför kommande årsmöte ska ställa sin plats till förfogande och vilka som
eventuellt behöver sitta ytterligare en period. Styrelsen beslutar att Aviva och
Anna tar fram ett förslag kring ”rörelse” i styrelsen.



Styrelsen diskuterar en inspirationsdag i Göteborg under hösten 2012. Anna och
Göran får fria händer att börja titta på detta och lämnar sedan förslag till
styrelsen.
Styrelsen diskuterar också en hantverkskonferens under våren 2013.
Hantverkskonferensen riktar sig till en bred publik och bör kunna ta emot 150200 personer och innehålla några större föreläsningar samt ett flertal parallella
föreläsningar. Att arrangera en hantverkskonferens kräver mycket arbete och
hela styrelsen behöver därför hjälpas åt. Ett förslag är att förlägga konferensen i
Malmö den 20-21 maj 2013.



Nytt styrelsemöte planeras till april, Aviva lägger ut förslag på dagar på Doodle.

Åsa Karlsson
Sekreterare SFLK

