Protokoll SFLK konstituerande styrelsemöte 210601 (via Zoom)
Närvarande: Per Ljungman, Birgitta Friberg (sekreterare), Jonas Wells (ordförande), Hanna Stålhammar, Niklas
Waitong och Johan Bysell

Ämnen att jobba med vid dagens styrelsemöte:
•

Konferensen 211120 – 21 – Fram till den 30/6 gäller ”early bird” och därför kommer det att göras en
kampanj fram till dess. Det kommer att bli kampanj på Facebook parallellt med att alla medverkar till att
marknadsföra konferensen så mycket som möjligt. Vid dagens möte beslutar styrelsen att 1.000:- får
användas för kampanjen.

•

Medlemsbladet – Nummer 26 blev en succé och nästa nummer är planerat till mitten av juli. Jonas och
övriga som jobbar med medlemsbladet vill gärna få in mer material. Det kan till exempel vara övningar,
översättningar eller annat lösningsfokuserat material som kan vara intressant.

•

Vetenskapliga rådet – Det hade varit bra om det gick att samla allt material om Lösningsfokus på svenska
på ett ställe till exempel på SFLK’s hemsida. Vad finns det för material på svenska om Lösningsfokus?
Medlemmar kan skicka länkar, boktitlar, artiklar m m till Niklas under sommaren så kan materialet
komma in på hemsidan.

•

Världskonferensen 220916 – 18 i Frankfurt – Jonas medverkar i konferensens styrgrupp som hittills har
haft två möten. Det finns redan en hemsida: https://sfworldconference.org/

•

EBTA – konferensen i Helsingör kommer troligen att genomföras i 17 – 19 september 2021.

•

Reflektion 210503 – SF världsdagen – Två workshops genomfördes under dagen. Den första handlade
om hur deltagarna kommit i kontakt med Lösningsfokus och hur de hade fortsatt samt reflektioner kring
värderingar. Den andra workshopen som genomfördes på kvällen hade fokus på skolvärlden och hur
Lösningsfokus kan vara till nytta.

•

Hemsidan – Den gamla hemsidan löper på under ett år till för att alla protokoll, medlemsblad och annat
ska kunna komma över till den nya hemsidan. Niklas jobbar vidare med detta.

•

Nästa styrelsemöte bokas till 210831 KL 18.00, öppet medlemsmöte då alla medlemmar är välkomna.
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