
Styrelsemöte SFLK 130121 
 
Närvarande: Harry, Gunnar, Anna, Åsa, Cecilia, Eva och Göran 
 
 
Vad gäller den planerade Hantverkskonferensen har det ännu inte kommit något besked 
från Malmö högskola. Kontakt behöver tas med ansvariga på Malmö högskola och 
därefter ett ställningstagande om konferensen ska arrangeras. Om det inte är möjligt att 
använda lokaler hos Malmö högskola behöver vi eventuellt hitta en annan lokal. 
 
Till SFLK:s inspirationsdag i Falun är det nu 30 personer anmälda. 
 
Flera i föreningen har fått frågan om varför ordet terapi, i föreningens namn, är 
överstruket. Styrelsen beslutar att lägga ut information om syftet med överstrykningen 
på SFLK:s hemsida. 
 
Styrelsen diskuterar om vi ska ha en förteckning på SFLK:s hemsida över utbildare, 
handledare och terapeuter inom det lösningsfokuserade området. Det är en bra idé och 
ytterligare frågor som diskuteras kring detta är om det ska vara en kostnad för de som 
finns med i förteckningen och om det ska ställas krav (”SFLK-märkt”/kvalitetskontroll) 
eller finnas ett godkännande från styrelsen alternativt vara helt ocensurerat. Styrelsen 
anser att föreningen inte kan vara garant för kvalitén på de tjänster som finns angivna i 
en sådan förteckning. Vidare bör de personer som finns med i en sådan förteckning 
beskriva/redovisa sin bakgrund, kriterier för detta bör utformas som alla får uppfylla i 
syfte att kunna jämföras med andra. Vilka kriterier ska föreningen i så fall ha för detta 
ändamål? En mall bör utformas som passar alla tre kategorierna och en avgift tas ut för 
varje kategori. Styrelsen beslutar att ta fram ett formulär för förteckning över 
handledare, utbildare och terapeuter inom det lösningsfokuserade området. SFLK:s 
utbildningsgrupp får i uppdrag att utforma dessa kriterier och formulär. 
Utbildningsgruppen kommer inom en månad att mejla ut ett förslag på kriterier och 
formulär till styrelsen för synpunkter/förslag. Styrelsen beslutar att kostnadsfrågan för 
att finnas med i en eventuell förteckning får avvakta. 
 
Vid två tillfällen har andra organisationer ”kapat” SFLK:s mejllista. Styrelsen beslutar att 
fortsättningsvis skicka mejl till medlemmarna med dold kopia i syfte att inte lämna ut 
medlemmars mejladresser. 
 
Styrelsen diskuterar möjligheten att skapa en diskussionsgrupp via mejllista för SFLK:s 
medlemmar, inget beslut fattas i frågan utan kommer att diskuteras vidare under nästa 
styrelsemöte. 
 
Vad gäller SFLK:s Facebook-sida så är där för närvarande ingen större aktivitet. 
 
Förslag på datum för IRL-möte kommer att läggas ut på Doodle likaså datum för nästa 
styrelsemöte. 
 
 
Åsa Karlsson 
Sekreterare SFLK 


