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Närvarande: Alena Poparic, Harry Korman, Jessica Schmidt (initialt deltagande, via Skype) Johan 

Bysell (via Skype), Jonas Wells (via Skype), Michael Popoola och Per Ljungman  

 

1.     Ekonomi  

Kassören Jessica finns med en stund över Skype för att redogöra för det ekonomiska läget och 

delta i diskussioner kring budget. Kassasaldot på ca 21000 ger visst utrymme för utlägg samtidigt 

som ett inflöde behöver komma igång snarast eftersom kostnader för bl.a. certifieringsgruppens 

resor kommer att belasta saldot inom kort - långt innan certifieringsintäkter kan bli aktuella. 

Konferensen i höst förväntas kunna bidra med överskottsintäkter.  

 

2. After work  

 Jonas och Johan informerar om lyckade After Work-träffar i Stockholm 15/1 samt i Avesta i 

samarbete med Södra Dalarnas Samordningsförbund den 18/1. Nya träffar är redan utlysta till 

13/3 i Stockholm och den 28/3 i Avesta. Innehållet består fortsatt av LF-relaterad filmvisning  

och diskussion kring filmernas innehåll och vad helst annat LF-intressenter kan vilja samtala om 

under trivsamma omständigheter. 

 

3. Trainer’s workshop med Kati Hankovski  

 Diskussion om workshopplanerna utmynnar i beslutet att det med tanke på budgetläge och 

förlustrisker, samt att det till nästan ingen kostnad går att åstadkomma något liknande på egen 

hand, blir bäst att avboka Kati. Istället planeras att arrangera en heldag i – eller på 

dagpendlingsavstånd till – Stockholm i lånad/billig lokal. Dagen skall ägnas åt utbyte LF-tränare 

emellan och kan bli inledningen på ett tränarutvecklingsarbete skräddarsytt av tränare själva 

efter tränares upplevda behov.  

 Beslut:  att avboka Kati Hankovski och ställa in planerad workshop med henne.  Ansvar: Jonas  

 att undersöka möjligheter till endags ”utbytes-workshop” för tränare kostnadsfritt/till 

självkostnad i/på rimligt avstånd till Stockholm.  Ansvar: Jonas och Johan  

 

4. Medlemsblad  

 Första medlemsbladet efter uppehållet (drygt två år) har framgångsrikt producerats av 

redaktörer Gunnar Törngren och Martin Söderquist och distribuerats ut till medlemmarna via 

mail samt publicerats på hemsidan. 

 

5. Verksamhetsplan (hitta lösning- punkt) 

 En kort diskussion utmynnar i att verksamhetsplanen kontinuerligt skall omsättas i praktiska 

förslag, beslut och genomföranden. För att initiera detta uppmanas alla styrelsemedlemmar att 

mellan möten lyfta allsköns idéer, tankar och konkreta förslag med hela styrelsen via mail och 

Facebookgrupp så att arbetet med omsättandet av verksamhetsplanen ständigt pågår i någon 
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form och styrelsemötena får bli tillfällen då vi för mer samlad diskussion och kommer till beslut. 

 

6. A3 plan-team  

 Se ovan 

 

7. SFLK-konferens  

Inbjudan till konferensen finns nu på hemsidan och Facebooksidan. Harry ska räkna slutgiltigt på 

budgeten och gå ut med exakta priser och närmare detaljer i en flyer. Annonsering ska göras på 

Facebook inom kort. Göran har gjort detta tidigare och kan tillfrågas. 

Diskussionen föder en idé om att skriva till alla deltagare i förra konferensen personligen och 

relatera till den lyckade konferensen 2014 som äntligen återupptas och utvecklas. En särskild 

formulering görs till dem som presenterade då och bidrog till att det blev en så lyckad 

konferens: Kanske de vill presentera igen?...  Harry kan troligen bistå med adresser till deltagare 

och presentatörer vid förra konferensen 

Beslut:  att beställa annonsering för konferensen på Facebook, ev via Göran S. Ansvar: Alena 

att tillskriva deltagare och presentatörer på senaste konferensen med särskild inbjudan. 

Ansvar: Per och Alena (Harry)  

         

8. Certifieringsgruppen 

Certifieringsgruppen har antagit tre inskickade ansökningar för bedömning i provcertifieringen 

till helgen (16-18/2) då avsikten är att kalibrera hela gruppen till likartad bedömning. Denna 

kommer att läggas upp enligt följande (och leda till certifieranden eller underkännandes för 

sökandena):  

 Hela gruppen tittar först tillsammans på första sökandes samtalsinspelning och resonerar om 

sina reflektioner och bedömningar kring samtal utifrån mallen.  

 Nästa samtal tittar certifierarna på uppdelade i grupper varpå man träffas och diskuterar sig 

fram till konsensus.  

 Tredje samtalet tittar alla på individuellt och kollar sedan av om man är tillräckligt kalibrerade i 

sina bedömningar. 

Frågan har väckts om huruvida medlemskap i SFLK skall krävas för certifiering. Efter diskussion 

kring för och nackdelar enades styrelsen om att inte medlemskap men väl ett förbindande att 

följa SFLKs etiska riktlinjer skall krävas för att kunna erhålla certifiering. 

Beslut: att certifieringen hålls öppen för alla som söker prövning mot avgift. För att erhålla 

certifiering krävs utöver godkännande från certifieringsgruppen att den sökande förbinder sig 

att följa de etiska riktlinjer som SFLK statuerar för LF-praktiker. 

 

9. SF World Day  

Organisationskommittén för fjolårets världskonferens är mycket positiv till SFLKs förslag att 

Formaterat: Engelska (USA)
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instifta en världsdag för Lösningsfokus. Efter en del processande för att komma fram till datum 

har man valt att avvakta SFLKs rekommendation. Efter kort diskussion kom styrelsen fram till 

följande: 

 

Beslut: att till kommittén för världskonferensen förorda den 3/5 som Internationell LF-dag m a a 

att detta är årsdagen för när den banbrytande artikeln ”The Death of Resistance” av Steve de 

Shazer antogs för publicering i ”Family Process”.   Ansvar: Jonas 

 

10. Galveston Declaration – Medlsemsutskick? 

Diskussion förs angående möjligheten att i medlemsutskick uppmärksamma Galveston 

Declaration och kanske t o m uppmana till underskrift. Styrelsen landar i att ett medlemsutskick 

är för långtgående och kan tolkas som att styrelsen/ föreningen ”ska” solidarisera sig medan 

detta i nuläget (när deklarationen är så färsk och det är oviss vilken form detta tar framöver) får 

bli upp till varje individ. För att ändå bidra till annonsering av möjligheten tas följande  

 Beslut: att medlemmarna görs uppmärksamma på möjligheten att skriva under deklarationen 

genom ett inlägg på SFLKs Facebooksida.  Ansvar: Jonas 

 

 

 

// Per Ljungman              Protokollet kollektivt granskat och justerat av 

Tf sekreterare SFLK          deltagande styrelseledamöter via interet 

 

 


