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Protokoll SFLK styrelsemöte 190117 (via Zoom) 

Närvarande: Harry Korman, Per Ljungman, Birgitta Friberg (sekreterare), Hannah Untoro, Lena 
Gyllenberg, Jonas Wells (ordförande), Johan Bysell 

1) Mötets öppnande 

Jonas hälsade alla välkomna till mötet! 

2) Presentation och ”Vad är bättre (sedan sist)?” 

Kort presentation och nulägesreflektion från alla mötesdeltagare. 

3) Dagordning 

Godkändes 

4) Föregående protokoll samt verksamhetsplan 2018-2019  

Godkändes 

5) Konferens 2019 – tema, arbetsgrupp, datum, externa gäster, lokal, plenumföreläsning mm 

Konferens 2019: Harry har haft kontakt med Yasmin och fått besked att hon vill och har 
möjlighet att komma. Yasmin och Harry har fortsatt dialog kring vad hon kommer att prata 
om. Eftersom de dagar som tidigare förslagits som konferensdatum kolliderar med 
Västmanlands konferens senareläggs SFLK’s konferens till den 5 – 6 december. Datum 
kommer att ändras på hemsidan. Det kommer också att gå ut mail till alla medlemmar, ett 
”save-the-date-mail”. Konferensen 2019 kommer att vara i samma lokaler som 2018, 
bortsett från några mindre ändringar. Tema för konferensen är ännu inte klart, några förslag 
har kommit in. Tankar finns om att följa upp Harrys föreläsning om ansträngningar i det 
tema som väljs. Vi kommer att fortsätta samtala kring tema för konferensen vid nästa 
styrelsemöte. Vid dagens styrelsemöte görs överenskommelse om att arbetsgrupp för 
konferensen 2019 blir; Per, Harry och Jonas. Inför konferensen 2019 föreslås att man tar 
fram en deadline för sista dag man kan avanmäla sig utan att behöva betala. Man bör också 
tydliggöra och ställa krav på att man ska ha betalt innan sista betalningsdag för att få lov att 
delta på konferensen. Viktigt att tydligt definiera vilket som är sista betalningsdag. I detta 
arbete kring betalning och fakturor kommer Jessica som är kassör att involveras.  

Medlemsbladet: Det har kommit ett nummer av medlemsbladet efter konferensen 2018. 
Jonas uppmanar alla i styrelsen att skriva något som kan publiceras i nästkommande 
medlemsblad. Detta kan parallellt med intressant läsning fungera som en presentation av 
styrelsen för medlemmarna. Alster skickas till Gunnar. 

6) Certifiering 

Denna fråga bordläggs till nästa möte. 
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7) Evenemang 2019 – bl.a. idéer inför SF World Day den 3 maj 

SF World Day 3 maj: Jonas har som förslag att man på något sätt samordnar firandet av 
denna dag, t ex AW på olika ställen, syftet är att visa tacksamhet för Lösningsfokus. En idé 
skulle kunna vara att med hjälp av digital teknik träffas och dela med oss av vad vi är 
tacksamma för. Man kan också spela in korta videosnuttar som sedan kan delas på hemsida 
och i sociala medier. Per föreslår att Johan som är väldigt bra på att göra slagkraftiga och 
berikande tecknade filmer gör en sådan som kan lanseras den 3/5 – 19. Johan kommer att 
börja skissa på en sådan, en SFLK-film med ett innehåll som kan ha ett värde över tid och 
som delas just den 3 maj. Johan funderar och förbereder några idéer som presenteras vid 
nästa styrelsemöte. Utifrån dessa idéer kommer vi att fortsätta prata om vad det är vi vill 
säga; vad filmen ska ha för budskap. 

8) Kalendarium 2019 

Det kommer att bli AW i Säter i början av mars, antingen den 7/3. I Stockholm kommer man 
att ordna AW den 12/3. Det planeras också en AW på SIKT i Malmö under våren. 

Nästa datum för styrelsemöte bestäms till 190319 kl 18.00 

9) Mötets avslutande 

 

 

 

 

 

 


