
Styrelsen har under året bestått av: 

 

Charlotta Westberg, Familjeterapiföreningen Sydost, ordförande 

Lotta Beskow, Södra Sveriges familjeterapiförening, vice ordförande  

Jörgen Gunnarson, Dalarnas Familjeterapiförening, sekreterare 

Ulrica Holmbom, Familjeterapiföreningen norr, FTF Norr, kassör 

Susan Hanshoff, Föreningen för familje- och systemorienterad terapi i Stockholm, 

informationssekreterare/facebookansvarig 

Lena Lang, Familjeterapiföreningen i Västra Sverige, FTFVS, facebookansvarig 

Kerstin Lodén Gustafson, Familjeterapiföreningen i mellersta och östra Sverige, FAMÖS, 

ledamot 

Ann-Helen Nilsson, Familjeterapiföreningen Mitt Sverige, ledamot 

Karin Thorslund, vetenskaplig sekreterare 

 

Den Åländska föreningen har ingen styrelserepresentant då den inte har de 25 medlemmar 

som krävs, men får protokoll och finns med på styrelsens sändlista.  

 

Förutom 1 konstituerande möte har styrelsen haft 2 traditionella styrelsemöten. Styrelsen har 

haft 7 skypemöten och 3 zoommöten. Styrelsen gick under våren 2020 över från skypemöten 

till zoommöten då kvaliteten för zoommöten var bättre.  

 

Frågor som har hanterats under det gånga året är bl a:  

 

- Upprätthålla informationsflödet mellan de olika lokalföreningarna för att kunna stötta och  

  hjälpa varandra, kunna ta del av varandras kunskaper och evenemang 

- Arbete för vetenskapligt symposium i Göteborg 2019 och dagsevenemang i Stockholm 2020 

- Nordisk kongress i Danmark 2020 (som sedan fick skjutas fram till 2021 pga Covid-19) 

- Strategier kring Covid-19 

- Fortsatt arbete kring utvecklingen av SFTs nya form, redaktionen utökades från en till två  

  personer 

- Förtydligande av kriterier för årets familjeterapeut 

- Uppdatering av sfft:s hemsida vad gäller utseende, litteraturlista, kontakt med  

   utbildningarna, tillgång till steg 2-uppsatser mm 

- Aktiv facebook-sida med bra flöde, relevant och etiskt innehåll 

- Uppdaterad beslutssammanställning för att komma ihåg de beslut som tagits genom åren 

- Förlustgaranti till FTF Mittsverige och FTFVS 

- EFTA och delaktighet där 

- Fokus på familien och delaktighet där 

- Arbetsgrupp kring frågan ”Hur utveckla föreningen samt behålla och rekrytera medlemmar”  

  med förslag om visionshelg för lokalföreningarnas styrelser 

- Förtydligande av vetenskapliga sekreterarens uppgifter 

- Val av årets familjeterapeut 

- Arbete kring remissförslag på revidering av klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) avseende  

  psykologisk behandling, psykosocial behandling och kompletterande sociala interventioner  



  från Svensk interprofessionell grupp för åtgärdsregistrering vid psykiska hälsoproblem. 

- Kontakt med Samrådsforum, Socionomdagarna, Psykoterapimässan, andra  

  familjeterapiföreningar i världen, länkar till andra föreningar som kan  

  vara av betydelse för oss 

 

  Och diverse småfrågor som inkommit.  

 

 

Styrelsen har varit i dialog med med sfft:s representant för Fokus på familien och diskuterat 

syfte, tidningens nuläge och framtid. Den har få svenska prenumeranter. Fortsatt diskussion 

kommer att hållas. Regelbunden kontakt har också hållits med redaktörerna för SFT. 

Samrådsforum som sfft är medlem i har omformats och därför hållit få möten under 

verksamhetsåret. Sfft har också bytt representant i Samrådsforum under året. 




