Styrelsemöte SFLK 131216
Närvarande: Harry, Jonas, Eva, Emmy, Gunnar, Cecilia, Lena och Åsa


Gunnar informerar om SFLK:s inspirationsdag om Signs of Safety idag har genomförts i
Stockholm. Föreläsningen besöktes av ca 13-14 deltagare, deltagarna verkade nöjda med
dagen.



Emmy informerar om det möte som workshopgruppen nyligen har haft. Det framkom
under mötet att gruppens medlemmar har skolan som beröringspunkt. Gruppen har
förslag att nästa års fokus vad gäller inspirationsdagar ska handla om hur lösningsfokus
kan användas i skolan och styrelsen tycker det är en god idé. Frågan om var i landet
SFLK ska arrangera dessa inspirationsdagar diskuterades och en tanke finns om att det
ska kunna gå parallella seminarier i landet under hösten 2014. Syftet med detta upplägg
är att sprida lösningsfokus i skolvärlden brett i landet, om möjligt. Emmy informerar
fortlöpande styrelsen via mejl om hur workshopgruppens arbete med detta tema
fortskrider. Jonas informerar om att det finns en Facebook-sida som handlar om
lösningsfokus i skolan. Förslag ges att ställa fråga till denna Facebook-sidas medlemmar
om var i landet det finns önskemål om att SFLK ska arrangera inspirationsdagar om
lösningsfokus i skolan.



Vad gäller SFLK:s logga så finns information på www.sflk.se om att företag har möjlighet
att sponsra föreningen genom att man kan köpa en plats på hemsidan och lägga ut sin
egen företagslogga samt länka till sin hemsida. Diskussion förs om vilka regler som ska
gälla för sponsring. Styrelsen beslutar att bordlägga frågan och istället ta upp den och
utreda frågeställningarna vidare efter det att Hantverkskonferensen är genomförd.



Hantverkskonferensen har i dagsläget 16 personer anmälda, detta är alldeles för lite och
det finns en oro för om konferensen kan genomföras. Harry tar reda på
avbeställningsvillkoren och därefter får styrelsen ta ställning till vilket datum som ska
gälla som deadline i beslutet om konferensen kan genomföras. Då Hantverkskonferensen
inte har annonserats i någon press förutom medlemsbladet beslutar styrelsen att via
mejl skicka ut flyern till alla medlemmar och be dessa att sprida den vidare. Ett utskick
görs idag och ett i mitten av januari, Åsa ansvarar för dessa utskick.
Hantverkskonferensens upplägg diskuteras. Syftet med inledningsövningar är att få
deltagare att prata med varandra och inledningen är viktig för konferensens ska bli bra.
Fishbowl-konversation och open space diskuteras. Förslag ges att alla föreläsare får
presentera sina workshop’s innan konferensen börjar. Plenum diskuteras och förslag ges
att ett ämne kan vara ”Lösningsfokus inom forskningsvärlden” av Johanna ? från Örebro
Universitet. Jonas kommer att göra en första skiss på program och mejlar ut detta till
styrelsen. Konferensen kommer att starta upp kl 9.00 den 20 mars, frågan om avslutstid
den 21 mars bordläggs till nästa styrelsemöte.
Nästa styrelsemöte planeras till vecka 3, Harry lägger ut förslag på Doodle.

Åsa Karlsson
Sekreterare SFLK

