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Kontaktperson för SFLK:s olika arbetsgrupper är:

Workshopsgruppen: Emmy Rastin
Utbildningsgruppen: Cecilia Anelod
Medlemsbladet: Eva Persson
Vetenskapliga rådet: Gunnar Törngren
Vad gäller arbetsgruppen för Hantverkskonferensen ingår alla styrelsemedlemmar i
denna och Harry Korman är kontaktperson.


Hantverkskonferensen

Fråga om annonsering i SSR:s tidning avseende Hantverkskonferensen diskuteras.
Styrelsen överenskommer om att inte annonsera utan istället sprida informationen
genom att använda våra egna mejllistor med en önskan om att det som får mejlet
sprider inbjudan vidare.
Fakturering avseende avgifter för Hantverkskonferensen kommer att skötas av
föreningens kassör.
Eventuellt kan det behövas frivilliga som hjälper presentatörer att skriva abstracts samt
förbereda sig för konferensen. Cecilia, Gunnar och Jonas kommer att hjälpa till med
detta. Jonas har ett upplägg med riktade frågor som hjälper föreläsaren att hålla
riktningen, Jonas skickar över denna i en Excel-fil till styrelsen.
Harry kommer att skicka ett förslag till styrelsen kring hur programmet ska se ut. Harry
fixar även deltagarförteckning.
Middag på kvällen (restaurang i Malmö) En intresseförfrågan om detta kan läggas ut på
hemsidan.
Det är viktigt att styrelsen uppmuntrar och ”peppar” personer/arbetsgrupper att
presentera på Hantverkskonferensen.



Framtida inspirationsdag
Förslag ges att ha en inspirationsdag under 2014 med Michael Hjert som
föreläsare i ämnet lösningsfokus och ADHD



Frågor från SKÅBTA (Skånes Brief Therapy Association, nätverk för
lösningsfokuserade behandlare som arbetar i kommunal verksamhet)

Hur arbetar SFLK:s vetenskapliga råd; förs det en dialog med Socialstyrelsen om att
evidensbasera lösningsfokus?
Vilket område tror man skulle kunna påvisa bäst evidens? Ex. depression eller
missbruk?
Hur kan man använda de studier som finns?
Hur driva arbetet med evidens vidare?
Nätverket vill gärna vara till stöd för SFLK och dess styrelse, ex som remissinstans eller
annat!
Styrelsen överenskommer om att vetenskapliga rådet bjuder in Pelle Olsson och Per
Ljungman från nätverket SKÅBTA till ett möte för att fortsätta diskussionen utifrån
SKÅBTAS frågeställningar.
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