Svenska Föreningen för
Lösningsfokuserad Korttidsterapi

Lösningsfokus: I Fortsättningen
Varmt välkomna till konferens, samtal, möte och nätverkande i

Malmö 5-6 dec 2019

SFLK bjuder in till konferens den 5-6 december i Malmö.
Förra årets konferens gav verkligen mersmak för att den innehöll så mycket användbart material och gav
upphov till många nya tankar. Den här konferensen kommer att ge ännu mer.
Plenumföreläsare är Yasmin Ajmal från England - om förändring som spiraler uppåt från våra samtal, om
kulturförändring som säkrar fortsatt önskad förändring, och hur vi kan dra nytta av LF potential inom
unga människor och i deras vardag. Yasmin kommer också att hålla en workshop.
För övrig kommer en hel rad namnkunniga personer att hålla workshop såsom Jesper H Christiansen
(Danmark), Mia Eriksson, Per Ljungman, Kerstin Måhlberg & Maud Sjöblom, Maria Rönnlund, Hanna
Stålarv, Gunnar Törngren, Gaby Wallström, Jonas Wells, Niklas Waitong och Anne-Marie Wulf
(Danmark). (Harry Korman kommer att prata om certifieringsprocessen.)
Många fina inspel och diskussioner väntar… Varmt välkommen om du vill hålla en workshop och dela
med dig. Vi kommer också under konferensen att bereda tid och plats för open space (där idéer och
ämnen arrangeras på plats).
Early Bird och abstractanmälningar är förlängt till 30 sept.
Mer information och anmälan till konferensen sker via hemsidan: Konferens 2019 – SFLK.
Finns även som evenemang med “biljettlänk” på vår Facebooksida.

Kvällsaktivitet den 5 december med buffé (ingår) och vi hoppas naturligtvis på en kabaré också.
Drop-in mingel från kvällen den 4 december planeras på ett ställe i stan (meddelas senare).
Konferensspråket är svenska (förutom när det är på engelska – Yasmin Ajmal och våra danska gäster)
Rabatter på hotell finns på hemsidan. http://www.sflk.se/konferens-2019

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 http://www.sflk.se/konferens/vill-presentera-anmalningssida och tryck på

skicka-knappen senast den 30 sept 2019 för att få rabatt . De som presenterar får 20% rabatt på priset.

Priser: 2400:- inkl lunch, kaffe och festen på torsdagskvällen(ingen moms tillkommer priserna).
Early Bird: Innan 30 sept: 2160:Presentatörer betalar 1920:Anmälan (senast 29 november) och mer info via: http://www.sflk.se/konferens-2019
Varmt välkomna önskar
Styrelsen SFLK genom arbetsgruppen Jonas Wells, Per Ljungman och Harry Korman

