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1. Framtidsverkstaden: 
7 st deltog vilket var bra – lätt för alla att prata och delta i samtalet. Bla diskuterades 
medlemsregistret och hur det ska uppdateras. Den som blir ansvarig för hemsidan 
framöver har kanske någon idé. 
 
Hur löser vi admin frågan framöver för våra sociala medier? Just nu är alla i styrelsen 
admin till vår Facebook sida  
Nya styrelsen måste bestämma framöver (efter årsmötet) hur/vem/vad det ska stå 
på vår Facebook sida (SFLK) 
 
 

 
2. Årsmötet 29 nov 2022 kl 18:00: 

Info/inbjudan har fått ut via Facebook och medlemsbrev.  
Inför mötet behöver valberedningen vara klara med förslag på nya 
styrelsemedlemmar (3 förslag finns) och ekonomiansvariga vara klara med sin 
redovisning, även stadgarna och verksamhetsberättelse behöver vara klart, gärna en 
vecka före mötet så Niklas kan lägga ut det via våra socialamedier mån-tis veckan 
före mötet. 
 
De 3 förslag på nya styrelsemedlemmar som finns är Love, Emmy och Hans. Om alla 3 
väljs in blir det 7 st i styrelsen då 2 st lämnar. Det krävs då 4 närvarande för att mötet 
ska vara beslutsförande vid ett möte.  

 
3. AW i Malmö: 

På  AW:n den 19 oktober i Malmö deltog 12-13 st, en väldigt uppskattad och trevlig 
kväll (och go´fika). Tankar finns om att anordna en ny AW el föreläsning/seminarie.  
 
Harry och Jonas har meddelat att de kan tänka sig att hålla seminarier kostnadsfritt. 
Fråga ska ställas till dem om när de har möjlighet att hålla i ett seminarium och på 
vilket sätt – fysiskt, digitalt eller hybrid?  
Lokalhyra kan bli aktuellt vilket då kommer att innebära kostnad för deltagare.  
 
Vem mer kan tillfrågas om seminarium/föreläsning? Soulution Surfers?   
 



Ett ämne/tema som känns viktigt är ”Ansträngningar” och även en repris av Harrys 
föreläsning om Microanalys av kommunikation som han berättade om på AW:n den 
19 okt är ett önskemål. 
 
Resonemang förs om det kan vara möjligt för föreningen att skaffa ett swishkonto för 
att kunna ta betalt alt att deltagare kan swisha vad de känner att de har möjlighet att 
bidra med vid en föreläsning, happenings och liknande. Per gör en snabbkoll och får 
fram att det kosatar 40 kr/månad + 2,50 kr/transaktion för en förening att ha ett 
swishkonto.  
 
För att skapa geografisk springning är det bra om de som har idéer om olika 
evenemang skapar en egen kommitté/arbetsgrupp som undersöker om det är möjlig 
att genomföra och hur.  
 

4. Nytt om konferensen i Västerås: 
 
Inget nytt har rapporterats från Micke och Martin. Det är inte klart ännu om 
vem/vilka som blir dragplåster. Det pågår ett aktivt arbete med det. Lokalerna 
kommer vara gratis vilket ger mer budgetutrymme för innehållet. 
 
När Niklas lämnar styrelsen behöver någon annan ta över att vara kontakt mellan 
Micke och Martin och styrelsen. Micke och Martin kommer att bjudas in till första 
styrelsemötet efter årsmötet och den nya styrelsen är på plats. Ev kommer Micke och 
Martin bjudas in att var med tex den första kvarten på styrelsemötena framöver.  

 
5. Zoom-konto: 

Föreningen kommer behöva investera i ett eget zoom-konto framöver för 
styrelsemöte och liknande om det inte finns någon annan i styrelsen som kan tänka 
sig att låna ut sitt zoom-konto så som Niklas gjort. Det kostar ca 1200 kr/år för ett 
zoom-konto. Inledningsvis kommer ”gratis-zoom” att användas. Ett möte via ”gratis-
zoom” är begränsat till 45 min, sedan får man gå ur och in i mötet igen. Detta ska 
testas vid årsmötet och sedan utvärderas.  

 
 

 
 

 
 


