PROTOKOLL
Styrelsemöte 2020-05-28
Plats: Ulf Kormans hem på Jacob Nilsgatan 24
Närvarande: Nadia Sarblad, Simon Bloomfield, Nora Kathy, Ulf Korman,
Lotta Beskow och Ulrika Andersson. Simon har varit i kontakt med
Antonia som lämnar styrelsen och sina styrelseuppdrag.
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 protokoll.
7. Ekonomi:
Nora och Ulf har inte fått tillgång till föreningens bankkonto ännu.
Medlemsavgiften till Riksföreningen behöver betalas in så fort som
möjligt. Sista datum för detta är egentligen sista april men dispens har
givits fram till sista juni. Ulf efterlyser allt gammalt föreningsmaterial t ex
pärmar.
8. Medlemmar:
Kännedom om antal medlemmar saknas då styrelsen ännu inte fått
tillgång till medlemsregistret. Aktuell lista på medlemmars Epostadresser har inkommit från föreningens f d ordförande. Ulf skriver
ett välkomst meddelade på E-post till alla nya medlemmar.
9. PR- ansvar / Hemsida:
Simon ansvarar för föreningens hemsida och Facebook sida. Diskussion
sker kring om föreningens Facebook sida ska vara en öppen sida för alla
eller enbart för medlemmar? Lotta pratar med Tina och och informerar
om att Simon och Ulf kommer att vara styrelsens administratörer
framöver. Ulf kontaktar Magnus som är riks- och lokalföreningarnas
ansvariga person för hemsidan för hjälp med uppdateringar. Kommande
familjeterapikongresser och vetenskapssymposium kommer att finnas
på hemsidan. Styrelsens protokoll ska också finnas på hemsidan.

10. Information till medlemmar:
Nättidskriften är vår medlemstidning, finns på nätet och kommer ut 4
nummer per år. Finns länk på hemsidan till nättidskriften. Fokus på
Familjen är gratis i Coronatider.
11. Rapport riks
Lotta informerar om diskussioner som förs i riksföreningen gällande
alternativa och trygga informationsforum utifrån aktuell situation med
Corona. Ett webinarium med Karin Torslund, vetenskaplig sekreterare,
planeras för och förslag på datum kommer. Stor osäkerhet råder kring
om riksföreningens nationella symposium i oktober går att genomföra
och webinarium diskuteras som ersättning för höstens nationella och
lokala familjeterapimöte. Om så sker föreslås styrelsen samlas och
lyssna gemensamt. Går det att se webinarier i efterhand diskuteras?
Osäkerhet råder också kring riksföreningens årsmöte. Lotta har framfört
till styrelsen att södra föreningen behöver betänketid för att fatta beslut
om vi tar på oss nästa familjeterapi kongress 2022.
12. Aktiviteter:
Ett systemcafe´ i form av webinarium och chat diskuteras. Simon, Nora,
Nadia, Ulrika, Ulf och Lotta funderar vidare kring olika idéer. Medlemmar
får gärna inkomma med förslag till intressanta uppslag på systemcafeer
framöver. För att få en inbjudan till systemcafeer behöver man var
medlem.
13. Kongressen:
Avvaktar diskussion kring denna.
14. Övrigt:
Ackreditering för familjeterapeuter diskuteras. Viktigt med
återkommande diskussioner.
Nytt styrelsemöte tisdag 25/8 kl 1730 i Ulf Kormans lägenhet.
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