
 

 
Protokoll styrelsemöte 2017-12-11 (på SIKT, Malmö) 

 
 

 
 

Närvarande: Alena Poparic, Göran Sörensson, Harry Korman, Johan Bysell (via Skype), Jonas Wells 

(via Skype), Michael Popoola och Per Ljungman  

 

1. Konstituering av styrelsen 

Både Ordföranden Göran Sörensson och sekreteraren Jennie Lindqvist har meddelat att de 

behöver träda tillbaka från verkställande-ansvaret och under en tid överlåta detta till andra i 

styrelsen. Harry Korman som nu åtagit sig att organisera upp certifieringsprocessen träder också 

tillbaka från vice ordförande-posten.  

Styrelsen beslutar att som vice ordförande utse Alena Poparic samt att tillförordna henne som 

ordförande samt Per Ljungman som sekreterare tills vidare.  

Den om-konstituerade styrelsen ser därför ut som följer: 

Ordförande: Göran Sörensson 

Vice och tf ordförande: Alena Poparic 

Kassör: Jessica Schmidt 

Sekreterare: Jennie Linqvist 

Tf sekreterare: Per Ljungman 

Ledamöter: Adelina Abazi, Harry Korman, Johan Bysell, Jonas Wells och Michael Popoola 

 

2. Facebookgruppen för styrelsearbetet 

Göran informerar om att alla ledamöter bjuds in i en sluten Facebookgrupp där diskussioner kan 

tas i ett ”flöde” vilket ofta kan vara en fördel framför e-post.  

 

3 . Budget och verksamhetsplan 

Styrelsen beslutar att en budget skall göras upp - knuten till verksamhetsplanen för året - och 

beslutas vid nästa sammanträde 

 

4. SFLK-märkning/certifiering 

Styrelsen har fått ett antal förslag på deltagare att ingå i en ursprunglig certifieringsgrupp som 

har att inleda och etablera det faktiska certifieringsarbetet. Från gruppen kommer minst två att 
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granska och bedöma inlämnat certifieringsunderlag och där olika bedömning görs av avgörande 

slag inhämtas ytterligare bedömning från en tredje certifierare. 

 

Styrelsen beslutar utse följande att ingå i SFLKs pionjärgrupp för certifiering: 

Agneta Castenberg 

Aviva Suskin-Holmqvist 

Eva Persson 

Gunnar Törngren 

Harry Korman 

Jocelyne Korman 

Karin Torslund 

 

Gruppen har att själv konstituera sig på det sätt de finner lämpligt för arbetet 

 

Inledningsvis kommer 2-3 ”provcertifieringar” att göras kostnadsfritt för att börja etablera 

tillvägagångssätt och rutiner innan certifieringsprövning erbjuds allmänt mot avgift. 

 

  

5.    Planering av konferens 2018 

Konferensen ”Lösningsfokus: Hantverk och konstverk” kommer att gå av stapeln på Kockum 

Fritid i Malmö 1-2/11 2018. Luncher, fikan och ev. måltid vid gemensamt kvällsumgänge skall 

preliminärt ingå i avgiften som kommer att handla om ca 2000kr/deltagare. Ben Furman och 

Harry Korman är klara som välrenommerade och kända personer inom LF som ombetts och 

tackat ja till att hålla i delar av innehållet – mycket innehåll kvarstår att planera. 

 Harry kommer att lägga upp en konferenssida på www.SFLK.se för information och anmälan 

 

6.    After work 2018 

I Avesta kommer det den 18/1 att hållas en after work i samarbete med Södra Dalarnas 

Samordningsförbund 

I Malmö kommer preliminärt en after work att hållas den 5/3 då förhoppningen är att Allan 

Wade tackar ja till inbjudan om deltagande 

 

7. Världsdag för Lösningsfokus 

Punkten ajournerades.  
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8. Medlemsblad 

 

Gunnar Törngren är villig att åter ta på sig arbete som redaktör för medlemsbladet under  

förutsättning att han får dela uppdraget med en annan redaktör. Mötet enas om att Martin 

Söderqvist är ett mycket lämpligt val och uppdrar åt sittande sekreterare att tillfråga honom om 

han är villig att åta sig uppdraget vid Gunnars sida.  

 

9. Workshop med Katalin Hankovszky Christiansen, Solution Surfer 

Workshopen för LF-tränare går enligt planering av stapeln som en heldag 7/6 nära Arlanda. 

Styrelsen stödjer och uppskattar Jonas Wells i hans planeringsarbete. 

 

10. Datum för styrelsemöten 2018 

Nästa möte blir 12/2 kl. 17.00 på SIKT. Därefter 18/4, 5/6, 3/9 samt 25/10 i nära anslutning till 

konferensen 1-2/11. Årsmötet kommer att hållas i slutet av första konferensdagen 2/11 

 

 

// Per Ljungman  

Tf sekreterare SFLK  
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