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Protokoll SFLK styrelsemöte 200804 (via Zoom) 

Närvarande: Harry Korman, Per Ljungman, Birgitta Friberg (sekreterare), Jonas Wells (ordförande), Niklas 
Waitong, Hanna Stålarv 

Ämnen att jobba med vid dagens styrelsemöte: 

• Hemsidan – social media – informationsstrategi  

Niklas håller på att göra en ny hemsida för SFLK. Jonas undrar om det är aktuellt att skicka ut och fråga 
medlemmar om det är fler som vill presentera och marknadsföra sig på hemsidan? Niklas undrar om SFL 
har något Nyhetsbrev? Hittills har det varit Medlemsbladet som har haft den funktionen. Denna har 
funnits sedan föreningen startade. Niklas kan tänka sig att skicka ut Nyhetsbrev med information när det 
är aktuellt. Niklas har fått administrativbehörighet till Facebook.  

• Höstens konferens 

Förslag från konferenskommittén om att ställa in konferensen 2020 och att istället ha en open space-
konferens över zoom samma datum som konferensen skulle ha varit, den 26/11. Det finns också ett 
förslag att den 3/5 – 21 ha en fysisk SFLK open space i Stockholm. Ytterligare förslag är en SFLK-konferens 
i november 2021 i Stockholm. Denna gång vill man prova att förlägga konferensen till en lördag – söndag. 
Det kommer att vara samma tema vid samtliga tre tillfällen; Lösningsfokus i tiden. Styrelse beslutar vid 
dagens möte att bifalla dessa förslag.  

• Årsmöte   

De som står på tur att väljas om i styrelsen behöver ställning om de vill fortsätta eller hoppa av och skicka 
mail till Aviva/Jos om hur de vill göra. Vid dagens styrelsemöte föreslås ett digitalt årsmöte hösten 2020. 
Förslag om att en stadgeändring om att årsmötet ska förläggas till fjärde kvartalet ska lyftas på årsmötet  
201027 kl 18.00 på zoom. Jessica förbereder verksamhetsberättelse. Valberedningen förbereder sig inför 
årsmötet. Harry, Jessica och Birgitta behöver meddela valberedningen om man står till förfogande nästa 
år. Handlingar behöver gå ut till medlemmana i början av oktober.  

• Ekonom 

Föreningen har vid två tillfällen i år utsatts för bedrägeriförsök. Ordförande samt kassör är väldigt 
vaksamma och håller kontinuerligt kontakt för att förhindra att bedrägeriförsöken lyckas.  

• Kreativ lösningsfokuserad tyst work shop 

Vid dessa tillfällen träffas man digitalt – sitter tyst en timma och jobbar för sig själv för att därefter under 
ca 30 min ha en gemensam reflektion. Vid de tre tillfällen som man har genomfört detta under våren har 
det varit framgångsrikt. Styrelsen är enig om att man vid fyra tillfällen kommer att genomföra tysta ws 
under hösten i SFLK’s namn.  
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• Certifiering   

Inga nyheter – frågan bordläggs 

• Medlemsbladet – redaktör  

Medlemsbladet saknar redaktör. Gunnar har sedan tidigare meddelat att han inte vill fortsätta. Det 
föreslås att vi skickar ut ett mail till medlemmarna med en fråga om vem man skulle önska se som 
redaktör. Man har självklart möjlighet att föreslå sig själv.  

• Nästa möte 

Bokas till 200915 kl 18.00 via Zoom 

 

 


