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Protokoll SFLK styrelsemöte 200211 (via Zoom) 

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

Hanna Stålarv, Niklas Waitong 

1. Mötets öppnande – Jonas öppnar mötet 

2. Konferens 26 - 27 november i Stockholm  

Jonas rapporterar från möte med konferensgruppen. Konferensgruppen har överlämnat ett förslag och 

en ekonomisk kalkyl. Jonas ställer frågan om pre- alternativ postkonferens. Styrelsen är försiktigt 

intresserade av att hålla i detta. Konferensgruppen önskar att SFLK gör ett mail-utskick angående 

konferensen och datum.  

3. Samarbete med ” Journal of Solution Focused Practices”  

Vi pratar om vilken status som vårt bidrag till journalen ska ha. Är det en återkommande årlig handling? 

Harrys framför att ett alternativ är att vi ska besluta hur vårt bidrag ska se ut ett år i taget. Då skulle man t 

ex kunna lyfta frågan vid SFLK’s årsmöte. Vi bordlägger frågan tills november. Då har vi fått en överblick 

av hur journalen har utvecklats under året och det blir lättare att ta ställning i frågan. 

4. Evenemang 2020 (förutom konferensen) 

AW i Västerås i början av mars. Datum kommer att läggas ut på fb och på föreningens hemsida.  

AW i Dalarna minst två gånger under våren.  

Niklas har flera olika filmer som skulle kunna vara spännande att visa vid ett AW. Ett förslag är att det 

skulle kunna vara ett inslag på en AW i Skåne. 

5. Medlemsblad 

Styrelsen uppmanar alla att fortsätta hålla ögon och öron öppna för historier, betraktelser etc som kan 

vara aktuella att publicera i medlemsbladet.  

6. Certifieringsarbete  

Harry berättar om det fortsatta certifieringsarbetet med den internationella certifieringen:  

• Engelsmännen har testat de nya kriterierna och upplever att det är enklare att arbeta med (Biba 

Rebolj arbetar med att försöka få med Slovenien)  

• SFLK har inte fått några nya ansökningar om certifiering. Harry ställer frågan om kostnaden på 

2500:- för mycket pengar? I nuläget finns det 15 person på en intresselista. Harry kommer att 

skicka ut mail till alla på intresselistan.  

• Vi kommer överens om att lägga en påminnelse både på fb och i medlemsbladet och där 

poängtera att det är en internationell certifiering. 
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7. Vad mer? 

Lunch till lunch möte den 2 – 3/6 hos Birgitta, fortsatt aktuellt. 

 Ekonomin – Jessica har skickat en kort ekonomisk redovisning. Konferensen medförde en vinst på några 

tusen kronor. 

8. Mötets avslut 

 


