Styrelsemöte SFLK 110607
Närvarande: Aviva, Göran, Anna, Cecilia och Åsa
Medlemsläget
Angående medlemsläget så är för närvarande 92 personer registrerade i
medlemsregistret. Alla har dock i dagsläget inte betalat in medlemsavgiften (17
personer har betalat). Göran kommer kontinuerligt att skicka uppgifter från bankgirot
till Åsa, över vilka som har betalat in avgiften.
Information från utbildningsgruppen
Utbildningsgruppen har för närvarande ingen återkoppling att ge avseende arbetet med
utbildningsfrågor. Gruppen behöver mer tid och återkommer senare med information
om hur arbetet fortskrider.
SFLK:s hemsida
Harry har uppdaterat hemsidan och de fel som fanns är rättade. Styrelsen beslutar att de
som ingår i styrelsen ska skicka ett foto på sig själv för publicering på hemsidan.
Anna och Gunnar har pratat med Lisa Walter om att tillsammans med Harry utforma
hemsidan. Lisa ska fundera på hur man kan arrangera den informativa hemsidan så att
den blir ”snygg”.
På hemsidan finns information om att SFLK ska arrangera en konferens i början av
2012. I nuläget finns ingen grupp som arbetar med att anordna konferenser och således
finns heller ingen planering för en konferens i början av 2012. Diskuterar att ta bort
denna information från hemsidan och återkomma med information när en konferens
planeras. Fråga till Harry: Har Eva och Björn tillfrågats om de vill ansvara för
konferensgruppen?
Medlemsbevis?
Diskussion förs om SFLK ska ha någon form av medlemsbevis. Styrelsen beslutar att inte
ha medlemsbevis utan istället ska medlemsregistret finnas med i första medlemsbladet
varje nytt år.
Föreläsningsdag i Malmö 111109
Workshopgruppen har arbetat intensivt och föreningen håller sin första föreläsningsdag
den 9 november 2011 på högskolan i Malmö. Gruppen har gjort ett program för den
aktuella dagen som även innehåller en presentation av föreläsarna. Deltagarna kommer
att få ta del av följande:


Aviva Suskin Holmqvist - Behandling under utredning - en salig blandning
eller….



Karin Thorslund - Att utvärdera och förbättra sin verksamhet



Gunnar Törngren – Om förändring blir en försämring – hur gör man då?



Harry Korman - Etiska och estetiska val som styr behandlares del i
samskapandet och hur olika de är i olika skolbildningar

I inbjudan till föreläsningsdagen kommer att finnas information om hur man blir
medlem i föreningen. Inbjudan kommer att finnas med i det första medlemsbladet som
Gunnar snart kommer att skicka ut samt ska inbjudan finnas på SFLK:s hemsida. Vidare
ska de i styrelsen som har egna hemsidor lägga ut inbjudan där för att på så sätt sprida
information om föreläsningsdagen.
Diskussion förs kring vilken kostnad som ska tas ut för föreläsningsdagen. Styrelsen
beslutar att priset ska vara 300 kronor för medlemmar och 700 kronor för icke
medlemmar. I Malmö högskolas aula finns plats för 300 personer, 80 platser viks för
studenter och lärare på socionomprogrammet (de som går kurs kring
kommunikation/samtal). Studenter och lärare går utan kostnad på föreläsningsdagen då
Malmö högskola upplåter aulan till föreningen utan kostnad. Fika på förmiddag och
eftermiddag bjuder föreningen på. Föreningen ersätter Anna, Karin och Gunnar för
reskostnad till och från Malmö i samband med föreläsningsdagen.
Diskussion förs också kring hur föreningen ska förhålla sig generellt gentemot studenter
på kommande föreläsningsdagar. Styrelsen beslutar att samma pris framöver ska gälla
för studenter som för medlemmar/icke medlemmar.
Informationspridning om SFLK
Styrelsen beslutar att den information om föreningen som Harry skickat ut genom
nyhetsbrev från SIKT ska kopieras och skickas ut till nedanstående, så att dessa i sin tur
skickar till sina kontakter för vidare spridning ut i landet:
Aviva skickar till: Agneta Castenberg (Maud och Kerstin), Jehoshua Kaufman, Martin
Söderqvist, Maggie Lincoln och Anders Liedholm (Lönnen).
Anna skickar till: Björn och Eva (Clues), Ann och Karin (Danderydsteamet), Gun-Eva
Långdahl, Bengt Ribbegård och Mia Börjesson.
Åsa skickar till: Tomas Embreus (Embreus socionomkonsult).
Gunnar skickar till: de som han har i sin kontaktlista.
Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte planeras till lördagen den 10 september i Göteborg. Vi träffas
kl. 11 för möte och därefter gör vi något trevligt tillsammans (går ut och äter och
umgås). Om detta datum inte fungerar för Gunnar och Harry vill vi att ni meddelar
detta snarast så att en ny tid kan planeras.

Åsa Karlsson
Sekreterare

