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Protokoll SFLK extrainsatt styrelsemöte 220104 (via Zoom) 

Närvarande: Per Ljungman, Birgitta Friberg (sekreterare), Jonas Wells (ordförande), Niklas Waitong, Harry 
Korman, Jessica Scmidt, Johan Bysell, Ann Rilegård och Aviva Suskin-Holmqvist 

Ämnen att jobba med vid dagens styrelsemöte: 

• Certifieringen: Harry berättar att det inte kommit några ansökningar under året. Det blir svårt för 
certifieringsgruppen att ha reliabilitet i sina bedömningar när det sker så sällan. Intresseanmälningar har 
kommit in men inget material för certifiering. Jonas föreslår att skicka ut en enkät till medlemmarna för 
att få återkoppling från dem. Beslut att skicka ut en enkät till medlemmarna under våren 2022. 

• Det har inkommit en annonsförfrågan till föreningen. Vid dagens möte diskuteras hur föreningen ska 
förhålla sig till annonsering, handledarförteckning och kalendarium; hur ska det se ut och vem ska kunna 
lägga upp aktiviteter? Jessica påminner om att det har funnits en årsavgift som ska utgå, tidigare kostade 
det 300 kronor eller 600 kronor. Jessica föreslår att det ska vara en styrelsefråga vad som ska läggas upp 
som event i kalendariet. Styrelsen kommer att ha fortsatta samtal kring detta. Beslut: Handledarregistret 
läggs ner på hemsidan. 

• Årsmötesprotokollet – det har blivit ett tryckfel som behöver korrigeras. Åtgärdas direkt. 

• Valberedningen berättar att vid årsmötet genomfördes omval för Niklas och Per, de har båda valt att sitta 
kvar i styrelsen. Fyra personer avgår och behöver ersättas. Stadgarna anger inte hur många 
styrelseledamöter som ska finnas i styrelsen. Två personer har tillfrågats och tackat ja till att medverka i 
styrelsen; Charlotte Andersson och Anja Coe. Valberedningen vill föreslå dessa två vid det extrainsatta 
årsmötet den 8/2 kl 18.00. Aviva avgår i valberedningen och Jonas kommer att föreslås att tillsammans 
med Ann bilda valberedning. 

• Konferens 2022 - Johan har pratat med Micke och Martin – de har preliminärt sagt ja till konferens 2022 
men i nuläget nej till styrelsearbete i nuläget. I så fall blir det Västerås. 


