
PROTOKOLL   

 

Styrelsemöte 2020-03-24 

 

Plats: Ulf Kormans hem 

 

Närvarande: Nadia Sarblad, Simon Bloomfield, Nora Kathy, Ulf Korman 
och Ulrika Andersson. Lotta Beskow deltar via skype.  
Frånvarande: Antonija Andersson.  
 

1. Mötet öppnas 

 

2. Utse mötesordförande - Nora Kathy 

 

3. Utse mötessekreterare - Ulrika Andersson 

 

4. Utse justerare - Simon Bloomfield 
 

5. Godkännande av dagordning. 
 

6. Genomgång av föregående årsmötesprotokoll.  

  

7. Styrelsen konstitueras på dagens möte.  
Ulf och Nora har utsetts till ansvariga firmatecknare.  Nora och Ulf utses 
till ansvariga för medlemsmatrikel. Simon kontaktar Antonia Andersson 
för att inhämtar besked om hon vill fortsätta vara informationsansvarig. 
 
8. Medlemsregister, maillista och hemsida: 
Nora kontaktar föreningens f d ordförande för att inhämta inloggning, få 
tillgång till kontot och få kontaktuppgifter till medlemmar i 
medlemsregistret. Diskussion förs kring att medlemsregistret behöver 
uppdateras. Många medlemmar betalar in avgift utan namn och 
kontaktuppgifter. Detta försvårar kontakten med medlemmar. 
Föreningen behöver få in medlemmarnas E-post adresser i samband 
med inbetalningar av medlemsavgiften och uppdatering av befintliga 
behövs för att medlemmar ska kunna kontaktas med E-post utskick. 
Utskick till medlemmar behöver t ex göras för att informera om att en ny 
styrelse har valts, att protokoll ligger på hemsidan och att Nordiska 
kongressen har blivit framskjuten. Utskick behöver också göras för att 
avisera när medlemstidningen kommer ut på nätet och information om 
framtida systemkafeer. Gällande protokoll finns det en funktion på 
hemsidan där medlemmar kan logga in och läsa styrelseprotokoll. Foto 
på styrelsemedlemmar till hemsidan tas på nästa styrelsemöte.  
 



9. Aktiviteter under verksamhetsåret: 
Systemcaféer avvaktas utifrån rådande situation. Nya aktiviteter som 
kommer att diskuteras och planeras för framöver behöver vara 
ekonomiserade.  
 
10. Information från riksföreningen: 
Styrelsehelgen i Nynäshamn som skulle ha ägt rum 28-29/3 blir 
uppskjuten på grund av rådande situation. Nytt prel datum blir 
3-4/10-2020 om läget tillåter. Riksföreningen planerar för att hålla ett 
årsmöte 14/10 i Stockholm och i samband med detta planeras för en 
halvdagsföreläsning med Rolf Sundet. Familjeterapiföreningens 
kongress skjuts upp till 2022. Beslut behöver fattas om Södra föreningen 
ska fortsätta vara ansvarig för kongressen 2022. Prel möte med 
Kongresso och Malmö Live avbokas. Lotta kontaktar Kongresso som 
avbokar Malmö Live.  
 
11. Övrigt: 
Nytt styrelsemöte torsdag 28/5 kl 1730 hemma hos Ulf Korman.  
 
 
Vid tangentbordet:   
 
Ulrika Andersson        
 
 
Justerat av: 
 
Simon Bloomfield 
 
 
 
 
 
 
 
 


