Styrelsemöte SFLK 121022
Närvarande: Gunnar, Harry, Cecilia, Anna, Göran, Eva och Åsa.


Harry informerar om att han blivit kontaktad av Sussan Öster och Jonas Wells
vilka i sin tur har blivit kontaktade av Socialstyrelsen utifrån arbetet med att
evidensbasera lösningsfokus. Senare i höst kommer Sussan och Jonas att få en
inbjudan till möte med Socialstyrelsen i Stockholm för en diskussion i frågan.
Socialstyrelsen söker efter evidens då det saknar studier på förebyggande arbete.
De vill också veta på vilket sätt LF skiljer sig från MI och positiv psykologi, MI
som metod dominerar inom de flesta landsting. Harry kommer att presentera
arbetet med microanalys.



IRL-möte i januari-februari 2013 diskuteras. Förslag ges att träffas i Skövde eller
Jönköping en fredag/lördag eller lördag/söndag. Förslag på datum kommer att
läggas ut på Doodle.



SFLK på Facebook; vem håller kontakt med Gun-Eva för uppdatering av det som
händer i föreningen? Var och en som har något på gång meddelar Gun-Eva detta.
Styrelsen bör kunna logga in på FB-sidan för att själva skriva där. Anna mejlar
Gun-Eva och ber om inloggningsuppgifter.



Utbildningsgruppen har skickat ut arbetsmaterial, styrelsen (var och en) skickar
skriftlig feedback till utbildningsgruppen. Utbildningsgruppen vill ha ut en
”blänkare” om sitt arbete på SFLK:s hemsida, FB samt i medlemsbladet. Förslag
ges om att ta kontakt med utbildningsprogram på högskolor för en diskussion om
lösningsfokus, utbildningsgruppen återkommer om detta.



Antal medlemmar i SFLK är i dagsläget ca 220. Information bör finnas på
hemsidan om möjlighet för medlemmar att donera pengar i syfte att stödja
projekt eller forskning inom lösningsfokuserat arbete. Göran formulerar ett
förslag och skickar detta till styrelsemedlemmarna för feedback. När det är klart
lägger Harry ut informationen på hemsidan.



Enligt rapport från kassör Göran så är föreningens ekonomi god.



Hantverkskonferens våren 2013 diskuteras utifrån för och emot. Den grupp som
är utsedd att ”handlägga” frågan kommer inom kort att träffas för en vidare
diskussion (om upplägg och behov av arbetskraft). Frågan om
hantverkskonferens får också diskuteras vid IRL-möte i januari-februari. Malmö
högskola kan upplåta lokaler för en eventuell hantverkskonferens



Falun och Västerås har anmält intresse för att arrangera inspirationsdagar i
föreningens namn. Anna håller kontakt med Anna-Karin i Falun för ett eventuellt
arrangemang till våren. Harry har utrymme att hålla föreläsning i Falun. Cecilia,
som representant för styrelsen, kan finnas på plats under en inspirationsdag i
Falun. Så många som möjligt från styrelsen bör dock också finnas på plats. En
inspirationsdag i Falun behöver planeras omgående. Förslag på datum; v 12 eller
v 13. De inspirationsdagar som SFLK arrangerar kan utvecklas mer. SFLK:s

inspirationsdagar bör ge utrymme för ”nätverkande”, vara dynamiska och
kreativa.


Feedback efter inspirationsdagen i Karlstad; bra arrangemang av Eva och Björn,
trevligt och bra med mingel kvällen före. Bra föreläsningar av Joce och Britta.
Styrelsen behöver tänka igenom vilka vi vänder oss till vid den här typen av
föreläsningar. Hur kan styrelsen understödja de som ska presentera? Styrelsen
behöver veta vad föreläsaren kommer prata om för att skapa en tydlighet med
vad vi vill tillföra med föreläsningen. Vidare kan det finnas behov av att styrelsen
”supportar” och guidar den som ska föreläsa (ska ses som en möjlighet för
föreläsaren). Eva informerar om att deltagarna varit nöjda med föreläsningarna.



Medlemsbladet behöver bidrag i form av artiklar, berättelser, korsord, kåserier
mm.



Nästa styrelsemöte genomförs på Skype någon gång under december månad,
Gunnar lägger ut förslag på Doodle.

Åsa Karlsson
Sekreterare

