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Protokoll SFLK styrelsemöte 181204 (via Zoom) 

Närvarande: Harry Korman, Per Ljungman, Birgitta Friberg (sekreterare), Jehona Seferi, Hanna Stålarv, Hannah 
Untoro, Jessica Schmidt (kassör), Lena Gyllenberg, Jonas Wells (ordförande) 

1. Mötets öppnande 

Jonas hälsar välkommen till mötet! 

2. Presentation och bästa förhoppningar 

Presentation laget runt. Jonas: hoppas på ett kort möte med fungerande teknik, att vi är aktiva idag, tar 
små steg i olika riktningar, att styrelsen kan vara ett stöd för allt arbete som görs ute i landet. Birgitta: få 
ner allt på papper. Hannah: erfarenheter från idrottslivet som jag hoppas kunna ta med mig in här. Harry: 
vill få reda på om budgeten höll för konferensen hösten 2018. Hanna: få ansikte på alla och får reda på 
styrelsens arbete, hur vi kan sprida lösningsfokus vidare. Jehona: ett bra möte som ger energi, jag ser 
fram emot att vara en del i styrelsen och bidra. Lena: kul att få se er alla, det är roligt att vi finns i hela 
Sverige, hoppas på inspiration. Per: nyfiken på all input som kan komma, kul att så många kan vara med 
på styrelsemötet. Jessica: instämmer med övriga. 

3. Dagordning 

4. Förslag att adjungera Hanna Stålarv och Lena Gyllenberg 

Styrelsen beslutar att bifalla detta förslag. 

5. Årsmötet (förslag: frågan bordläggs om vi inte har handlingarna att ta del av) 

Årsmötet sagt ja till verksamhetsberättelsen. Punkten bordlägges till nästa styrelsemöte när protokollet 
från årsmötet kommit in till styrelsen. Per har skickat verksamhetsplanen till Jonas, han läser upp 
rubrikerna, se bilaga. 

6. Konferensutvärdering 

Jessica: alla fakturor har inte kommit in än bl a saknas faktura för en föreläsare samt för några andra 
mindre poster. Det är fortfarande flera deltagare som inte har betalt, det rör sig om ca 15 personer. 
Jessica kommer att skicka ytterligare en påminnelse via mail med kopia till Jonas och Harry. Per: det finns 
också poster där vi har underskridit det vi i förväg budgeterat för, detta bidrar också till ett positivt 
resultat. Till nästa möte finns goda förhoppningar för att vi ska kunna ha en tydligare bild av 
konferensens ekonomi. I allmänhet var alla deltagare väldigt nöjda med konferensen, bara bra saker som 
sagts om konferensen. Harrys föreläsning om ansträngningar har fått spridning och lett till ringar på 
vattnet på flera håll. 

7. Medlemsbladet 

Jonas har varit i kontakt med Gunnar angående medlemsbladet. Det kommer ett nummer inom kort. Det 
finns gott om artiklar till detta nummer. Tidigare har medlemsbladet gått på remiss till Harry innan det 
skickats ut till alla medlemmar. Gunnar undrar hur styrelsen vill ha det nu. Han föreslår olika alternativ: 1. 
Fortsätta som tidigare 2. Skicka ut det direkt till medlemmarna 3. Skicka det till alla eller delar av 
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styrelsen för remiss innan det skickas ut till medlemmarna 4. Annat alternativ. Harry föreslår alternativ 2. 
Styrelsen beslutar att Gunnar har fullt förtroende att skicka ut medlemsbladet till alla medlemmar direkt, 
alternativ 2.  

8. Certifiering 

Harry: det rullar in intresseanmälningar man har nu ca 15 stycken. Tre personer provcertifierades förra 
året. Det finns förändringar i materialet som man vill göra, dessa är förankrade i certifieringsgruppen i 
SFLK. Förslag på förändringar är skickat till England, p g a sjukdom har arbetet där tyvärr stannat av. 
Eftersom det är en internationell certifiering så måste förändringar förankras internationellt. På SFLK’s 
hemsida finns kort information om certifiering, när man gör en intresseanmälan får man ytterligare 
information om hur processen går till.  

9. Evenemang 2018-2019 

På torsdag 181206 arrangerar SFLK AW i Avesta på temat ”Ansträngningar”. Södra Dalarna 
samordningsförbund kommer att finansiera ytterligare fyra AW, det kommer att bli två på våren och två 
på hösten 2019. Förhoppningar finns för att det också ska kunna bli AW i Malmö under våren 2019. 
Frågan lyfts om det ska bli en SFLK-konferens igen under hösten 2019. Olika förslag kommer upp om vilka 
huvudnamn som skulle kunna vara attraktiva för nästa års konferens. Under perioden fram till nästa 
styrelsemöte kommer några av dessa personer att kontaktas. Förhoppningar finns för att vi vid nästa 
styrelsemöte ska kunna stämma av vad som framkommit vid dessa samtal. När vi har datum som skulle 
kunna fungera för en konferens 2019 kan fortsatt arbete för att hitta lokaler, vilka andra namn som kan 
vara aktuella samt andra detaljer påbörjas. Det finns också idéer om att göra en stor konferens 2020 i 
Västerås tillsammans med Samordningsförbunden där. 

10. Kalendarium 2019 

Nästa styrelsemöte bokas till 190117 kl 18 via Zoom 

11. Joker (istället för övriga punkter, kan hamna överst!) 

12. Mötets avslutande 

 


