
Verksamhetsberättelse för Södra Sveriges Förening för Systemisk Terapi och Familjeterapi 
Verksamhetsåret 2016         

Vid årsmötet den 2016 0214 valdes följande person att ingå i föreningens styrelse: Ulf Korman, 

Ronny Axelsson, Jocelyne Korman, Ulrika Serin, Ann-Christin Sandahl, Per Martinsson, Helene 

Jendle, Pia Bredberg, Simon Bloomfield. Det beslutades att styrelsen konstituerade sig själv (enl. 

stadgarna).  

Torsten Olsson och Raija Lantzing valdes till revisorer. Mari Mattsson, Tina Eriksson-Sjöö och 

Marcus Westergren utsågs till valberedning med Marcus som sammankallande. Styrelsen beslöt vid det 

efterföljande mötet att Ulf Korman skulle fortsätta som ordförande och att Ronny Axelsson skulle 

fortsätta som kassör och medlemsansvarig.  Övriga uppgifter skulle fördelas löpande.  

Styrelsen har haft fyra styrelsemöten. Föreningen har haft ca 75 betalande medlemmar. 

Medlemsregistret har kontinuerligt hållits uppdaterat. Vi har mailadresser till de flesta 

medlemmarna och all information har skickats ut via mail och annonserats på SFFTs hemsida och 

i SFT-tidskriften samt på föreningens Facebook sida.  

En stående punkt på styrelsens dagordning har varit medlemsrekryteringen. Vi har haft såväl 

formella som informella kontakter med personer, som arbetar med familjeterapi/familjebehandling 

och utbildar sig inom området för att uppmuntra ett deltagande i föreningens verksamhet. Vi har 

inte lyckats speciellt bra med att rekrytera så många nya medlemmar trots information via diverse 

mail listor och information på familjeterapiutbildningarna, men vi kämpar på.  

Medlemsavgiften på 275 kr, med nedsättning för heltidsstudenter och icke arbetande pensionärer 

till 100 kr, bedömer vi inte vara ett hinder för medlemskap, men det finns många föreningar och 

intresseorganisationer som konkurrerar. 

Under verksamhetsåret planerade vi en halvdag med Pernilla Ouis om kulturkrockar, som 

dessvärre fick ställas pga bristande anslutning och en halvdag med Anna Malmkvist om 

regnbågsfamiljer, som också ställdes in. Båda föreläsarna är inplanerade under 2017. 

Vi har haft systemcafé med Peter Hausenkamp från vuxenpsykiatrin i Kalmar, som på ett 

medryckande sätt berättade om sitt arbete med familjer och med Gerd Elliot, som höll ett mycket 

intressant föredrag om EFT.  

Vi hade hoppats att de som gått familjeterapiutbildningarna skulle vara intresserade av att berätta 

om sina arbeten, men detta har tyvärr inte infriats. Möjligen behöver styrelsen vara aktivare i att 

ställa frågan!? 

Undertecknad har haft ett möte med Region Skåne ang ackrediteringen men det förefaller som att 

Regionen har bundit upp sig fullständigt och inte kommer att ackreditera fler inriktningar, trots att 

man verkar missnöjd med det beslut som tagits. Det finns helt enkelt inte ekonomi och just nu 

förefaller frågan helt död.  

Som framgår av revisionsberättelsen är ekonomin väldigt god och styrelsen är beredd att 

organisera såväl föreläsningar som systemcaféer om medlemmarna har förslag. 

Ronny Axelsson har varit föreningens representant i riksföreningen och tillika dess kassör! 

Vid årsmötet, som kommer att hållas den 14 febr 2016, kommer Ulf Wallin att berätta om 

multifamiljeterapiarbetet kring familjer med en anorektisk medlem: vad har hänt de senaste åren?  

Dessutom kommer vi att bjuda medlemmarna på en indisk buffé! 

Malmö, den 1 febr. 2017 

 Ulf Korman 

 Ordförande 


