SFLK styrelsemöte 130516
Närvarande: Gunnar, Harry, Göran, Cecilia, Anna, Åsa, Aviva och Jocelyne


Vad gäller den planerade Hantverkskonferensen meddelar Göran att han inte har
möjlighet att ha ett aktivt ansvar för planering av arrangemanget. Matilda Korman har
haft kontakt med Kockums och även Harry har engagerat sig vilken inte var planen.
Styrelsen bedömer att Hantverkskonferensen inte är möjlig att arrangera under 2013,
istället får vi avvakta till 2014.
Planering och arrangemang av Hantverkskonferensen kräver att det finns en
grupp/kommitté som tar ansvar. Det behövs en grupp på ca 5 personer som är beredda
på att engagera sig och som har vana av att arrangera konferenser. Förslag på personer
som skulle kunna ingå i gruppen är Gunnar Törngren, Harry Korman och Björn
Johansson. En arbetsledare behövs för att leda och fördela arbetet. Utöver ovan nämnda
grupp på 5 personer så har Göran möjlighet att ta ansvar för kassörsarbetet i en sådan
grupp. Anna kan skriva inbjudan och ta emot anmälningar till Hantverkskonferensen.
Enligt Harry kan Matilda ta ansvar för planering av konferensen men inte för
konferensens innehåll (mot ekonomisk ersättning). Matilda kommer att kontakta
Kockums för att diskutera datum under 2014.
Styrelsen beslutar, utifrån ovan, att en arbetsgrupp ska bildas. Harry och Gunnar väljs in
och Björn Johansson ska tillfrågas. Vidare ger styrelsen Matilda Korman i uppdrag att
kontakta Kockums i Malmö för att undersöka om det finns möjliga datum i maj 2014 för
Hantverkskonferensen.



Den 8 november 2013 arrangerar SFLK, tillsammans med Svenska föreningen för
familjeterapi Syd en föreläsningsdag med Robert Whitaker, mer info om plats, anmälan
osv kommer senare att finnas på sflk.se. Inbjudan kommer att finnas med i nästa
Medlemsblad.



Förslag på datum för SFLK:s årsmöte kommer att läggas ut på Doodle. Förslag på plats
för årsmötet är i nuläget Malmö.



Information från Utbildningsgruppen:
Diskussion förs kring det material som utbildningsgruppen har tagit fram avseende
certifiering.
Styrelsen beslutar att ge utbildningsgruppen i uppdrag att formulera vilka kriterier som
ska gälla för certifiering, vilka kostnader som ska tas ut vid certifiering samt vilka
personer som ska examinera. Förslaget skickas till styrelsen för att därefter skickas ut på
remiss till medlemmarna för synpunkter/reflektioner. Beslut i frågan om certifiering
fattas därefter av styrelsen. Utbildningsgruppens förslag ska vara klart till årsmötet.



Nästa styrelsemöte (Skype) planeras till september, förslag kommer att finnas på
Doodle.
Åsa Karlsson
Sekreterare SFLK

