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Närvarande: Göran Sörensson, Harry Korman, Jennie Lindqvist, Per Ljungman (Mötet hålls som ett 

beredande arbetsmöte pga för lågt deltagarantal för formella beslut) 

 

1.    Frågan om SFLK:s adopterande av UKASFP:s etiska riktlinjer 

 Mötet vill gärna gå vidare med mycket av dessa etiska riktlinjer för SFLK vilket även Johan 

Bysell och Jonas Wells låtit meddela innan mötet. Ingen har uttryckt invändningar mot detta. 

För att komma vidare behöv ett översatt utkast för styrelsen att jobba med, eftersom vissa 

medlemmar är osäkra på den fulla innebörden av en del ord och uttryck.  

 Jennie Lindqvist och Harry Korman åtar sig att göra en översättning på utkastnivå att utgå 

ifrån. 

 Möjligheten att hålla två nivåer på etiska åtaganden lyfts: 

En mer allmänt hållen Värdegrund för alla medlemmar i SFLK och de mer omfattande och 

förpliktigande Etiska riktlinjerna för dem som ackrediterats som LF-praktiker av SFLK 

2.  Förslag till verksamhetsplan att lägga fram till årsmötet 

Styrelsens sekreterare får uppdraget att utforma ett utkast till verksamhetsplan i linje med 

föregående, som samtidigt innehåller följande konkreta punkter:  

 Att lösningsfokuserade praktiker skall kunna ackrediteras inom verksamhetsåret (innan 

oktober 2018) 

 Genomföra en nationell LF-konferens 3-4/5 2018 

 Anta värdegrund/etiska riktlinjer för SFLK och/eller SFLK-ackrediterade LF-praktiker 

 Fortsatta ”after work”-tillfällen i Stockholm, Malmö och gärna på fler orter 

 Starta LF-chefsgrupper i Växjö 

 Tränar-workshop under våren 

3 .  Verksamhetsberättelse till årsmötet 

Styrelsens sekreterare får i uppdrag att sammanställa ett förslag till verksamhetsberättelse att 

redigeras/godkännas av styrelsen för framläggande till årsmötet  

4.  Verksamhetsplansuppföljning 

 Befrämja praktisk tillämpning 
Inga särskilda nyheter under denna punkt 
 

 Arbeta för akademisk etablering 
Inga särskilda nyheter under denna punkt 
 

 Tillse att SFLK-märkning förverkligas  
Uppföljning av utbildningsgruppens arbete: 
 
- Jonas Wells har meddelat att han får svårt att själv hinna översätta certifieringsmaterialet 
från UKASFP. Han efterfrågar hjälp från en medöversättare. Harry Korman ställer sig till  
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förfogande. 
 
- Utbildningsgruppen har revideringsförslag på fem punkter i den certifieringsmodell som 
UKASFP (Storbritanniens motsvarighet till SFLK) utarbetat och som man nu arbetar på att 
anta i omarbetad form till SFLK:s certrifiering. 

- Utbildningsgruppen kommer att ha ett möte med representanter från UKASFP på 
världskonferensen i Frankfurt för diskussion av certifieringsmodellen. 

- Ordförande Göran har tillsamman med Michael Poopola under en kurs testat att använda 
ackrediteringspunkterna i UKASFP:s certifiering. Det blev ett mycket fruktbart sätt att jobba 
med inspelade samtal under en utbildning. 

 Sprida lösningsfokus 
Punkten bordlades 
 

 Arrangera utbildning, inspirations- och nätverksträffar 
 
- Höstens planering 
Årsmöte kommer att utlysas till måndagen den 2/10, preliminärt på SIKT. I samband med 
detta kan förhoppningsvis Yasmin Ajmal, ev. tillsammans med hennes man, tänka sig att 
bidra med något programinnehåll till samkvämet efter mötet. (Hon ska leda en workshop på 
SIKT i dagarna). Harry Korman kollar med henne om hon kan tänka sig att delta.  
 
- Hantverkskonferensidéer 
Konferensen får ev. annat namn (Nationell Lösningsfokuserad Konferens t.ex.) och datumet 
ändras till 3-4/5. 

5.    Världskonferensuppdatering 

 Jonas Wells har meddelat att antalet anmälda är uppe i över 320 dvs succé. 

6.    Övriga frågor 

 Jonas Wells har lyft ett förslag om att undersöka möjligheten till ytterligare en workshop för 

LF-tränare. Tanken är att bjuda in Kati Hankovski och att workshopen hålls i 

Stockholm/Arlanda/Västerås/Avesta-området. Han föreslår att underlag i form av offert, 

intresseinventering, inventering av samarbetsmöjligheter, lokalmöjligheter etc insamlas till 

nästa möte för beslut. 

 Mötet stödjer förslaget. 

 

 

// Per Ljungman                 (kollektivt justerat 2017-09-12 av övriga som var närvarande vid mötet) 

Sekreterare SFLK          


