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Lösningsfokus: Hantverk och konstverk 
Varmt välkomna till konferens, samtal och möte i 

Malmö 1-2 NOV 2018 
 

SFLK bjuder in till nationell konferens där lösningsfokus ännu en gång står i centrum. Alla 

intresserade är välkomna. Redan klart är att Ben Furman och Harry Korman håller 
plenumföreläsning kring konferensens tema. Utöver detta kan vi utlova många spännande 
workshops och fina inspel från många praktiserande från hela Sverige. Alla verksamhetsuttryck 
är välkomna: socialtjänst, skola, organisation och ledarskap, hälso- och sjukvård och så vidare. 
Vi tar nu emot förslag till workshops och ett fullständigt program går ut längre fram. 

Boka redan nu in datumen den 1-2 november 2018. Vi kommer att vara i Malmö på Kockums 

fritid. Första dagen med start kl 10.00 med drop-in fika och registrering från kl 9.00. Dag 1 
avslutas kl 16.00. Dag 2 startar kl 9.00 och slutar kl 16.00.  

Kvällsaktivitet den 1 november blir en buffé.  

Drop-in mingel från kvällen den 31 oktober planeras på ett ställe i stan (meddelas senare). 

Konferensspråket är svenska och evenemanget kommer att kombinera plenumföreläsningar, 

korta inspel i plenum (15 min typ TED-talks), workshops, interaktiva moment i storgrupp och 
diskussionsgrupper. Hur mycket beror på vad ni vill berätta om och hur mycket. 

Många möjligheter till nätverkande och mingel – allt för att maximera erfarenhetsutbyte, 

kontakter och mingel. Vi hoppas mer än något annat att ni går härifrån uppladdade och 
inspirerade, och att dagarna är till stor nytta för era klienter, för er själva och era verksamheter.  

Rabatter på hotell håller vi på att förhandla om och kommer att finnas på hemsidan 

http://www.sflk.se/konferens-1-2-nov-2018  

Vill du (eller ditt arbetslag – helst inte mer än 4 föreläsare) hålla en workshop, en presentation 

eller hålla i en diskussionsgrupp; kort (15 min), medellång (30 min) eller lång (en timme)? Dela 
med dig av ert arbete, det som inspirerar er, något spännande? Vi välkomnar förslag och inspel. 

Använd formuläret på www.sflk.se med en spännande titel, en kort och lockande 

sammanfattning och tryck på skicka-knappen senast den 31 maj 2018. De som presenterar får 
10% rabatt på priset.  

Priser: 2300:- inkl lunch, kaffe och festen på torsdagskvällen. (moms tillkommer).  

Early Bird: Innan 31 maj: 2070:-  

Presentatörer betalar 1840:- 

Anmälan och mer info via: www.sflk.se/konferens-1-2-nov-2018   

 

Varmt välkomna önskar 
Styrelsen SFLK genom arbetsgruppen Per Ljungman, Harry Korman och Jonas Wells 
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