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Protokoll SFLK styrelsemöte 201110 (via Zoom) 

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

(är med under ett kort tag för att rapportera om certifieringen), Jessica Schmidt, Hanna Stålhammar, Niklas 

Waitong 

Ämnen att jobba med vid dagens styrelsemöte: 

• Konstituerande  

Tre val; ordförande, kassör och sekreterare. 

Jessica fortsätter som kassör även nästa år. Jonas fortsätter som ordförande även nästa år. Birgitta 

fortsätter som sekreterare även nästa år. 

• Certifiering 

Harry rapporterar från möte med internationella certifieringsgruppen. Det har visat sig att i England så 

låter man nåd gå före rätt. Samtal som är bra godkänns trots att kriterier som är obligatoriska ej har varit 

med i samtalet. Trippelsekvenser är de kriterier som ofta inte kommer med i samtalen. Harry kommer att 

lyfta detta i den svenska certifieringsgruppen. Det är viktigt att man kommer överens för att det fortsatt 

ska kunna ha en internationell certifiering. Ett nytt möte kommer att hållas innan årsskiftet. Jonas 

föreslår att man skulle kunna ha ett poängsystem där man får poäng för de obligatoriska momenten. 

Harry kommer att lyfta detta i certifieringsgrupperna.  

• Etiska riktlinjer 

Styrelsen kommer att ta upp detta i längre fram. Bordläggs idag.   

• Medlemsbladet – redaktör 

Jonas är beredd att samla personer runt om i landet som skulle kunna bilda en redaktörsgrupp för 

medlemsbladet. Han kommer att vara samordnande för en grupp gästredaktörer som kommer att variera 

över tid.   

• Föreningen har 10-års jubileum 2021 

Kommer att firas den 3 maj 2021. Dert finns förslag på att samla ihop minnen, foto från tidigare 

arrangemang, berättelser från händelser i föreningen m m. Frågan bordläggs idag och kommer att 

behandlas vid nästa styrelsemöte.    

• Nästa möte 

Nästa möte bokas till 210112 kl 18.30 via Zoom. Mötet därefter blir 210302 kl 18.00 via Zoom. 
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