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Närvarande: Alena Poparic (tf ordf), Harry Korman, Jonas Wells (via Skype) och Per Ljungman (tf sekr) 

 

1. After work  

 -Jonas informerar om att årets fjärde After Work-träff i samarbete med Södra Dalarnas 

Samordningsförbund går av stapeln den 27/9 i Hedemora då en dramapedagog har bjudits in för 

att bjuda upp till improvisationsteater. Paralleller mellan LF och improvisationspraktik/teknik 

undersöks genom upplevelser och diskussioner. Ytterligare en AW i Södra Dalarna planeras till 

slutet av november. I snitt femton personer har deltagit. 

 -I Stockholm blir det ny After Work i oktober (ansvar Johan Bysell) 

 -SIKT vill hålla en After Work i samarbete med SFLK under hösten (ansvar Harry) 

2. Konferensen 

 -65 anmälda (63 innan mötet – under sittande möte tillkommer två anmälningar) 

-Rayya Ghul har tackat ja till inbjudan att hålla en presentation inom konferensdagen – förutom 

boksläppet på första dagens kväll. Ett abstract är inskickat: ”Att leva med LF” 

-Mötet konstaterar ett det pga återbud saknas någon presentation inom området ”LF 

familjearbete i socialtjänsten”. Aviva Suskin-Holmqvist tillfrågas av ordföranden under sittande 

möte och tackar ja. 

-När programmet är uppdaterat och abstracten sammanställda skall ett utskick till 

medlemmarna göras. Länkar till uppdaterat program och abstracten samt 

anmälningspåminnelse skall även läggas upp på hemsida, Facebook och annonseras på 

Facebook. (ansvar Harry & Jonas + Per) 

-Alla abstracts trycks upp med tids- och rumshänvisning på A3-affischer till konferensen. (Per) 

-Frågan väcks om styrelsemedlemmarnas deltagande på konferensen. Ingen utanför 

arrangörsgruppen (Harry, Jonas o Per) har ännu anmält sig. Frågan om att ev. subventionera 

funktionärsengagerade deltagares konferensavgift hålls öppen. Tf ordföranden tillskriver 

styrelsen med frågan om vilka som kommer att närvara respektive kan tänka sig 

funktionärsansvar under konferensen. 

-Årsmötet skall hållas under konferensdagarna. För beredande av detta ansvarar tf ordförande --

Alena (huvudansvar verksamhetsplan) samt tf sekreterare Per (huvudansvar 

verksamhetsberättelse) som lägger fram förslag till styrelsen. 

3. Certifieringen 

-En förfrågan har skrivits av Harry till UKASFP i våras angående flera justerings-

/harmoniseringsförslag. Denna har ännu inte besvarats varför Harry åter ska lyfta förfrågan. 

-Inga nya certifieringsansökningar har inkommit sedan prov-prövningarna. Vi har inte heller gjort 

någon aktiv marknadsföring av detta eftersom många frågetecken hängt i luften. 

 

// Per Ljungman              Protokollet kollektivt granskat och justerat av   

sekreterare SFLK          deltagande styrelseledamöter via e-post 

 


