PROTOKOLL
Styrelsemöte 2020-08-25
Plats: Ulf Kormans hem på Jacob Nilsgatan 24
Närvarande: Simon Bloomfield, Nora Kathy, Ulf Korman och Ulrika
Andersson. Lotta Beskow och Nadija Sarblad närvarar digitalt.
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:
Föreningen har nu fått tillgång till kontot. Föreningen har betalt in
avgiften till Riksföreningen.
8. Medlemmar:
Föreningen har ca 55 medlemmar dagsläget. De flesta medlemmar har
betalt in årsavgiften.
9. PR- ansvar / Hemsida:
Simon Bloomfield är nu Facebook administratör.
10. Rapport från Riksföreningen:
Riksstyrelsen har årsmöte via zoom i mitten av oktober. Riksstyrelsen
har bestämt att inspirationshelgen i oktober skjuts på framtiden. Inga
fysiska arrangemang i samband med årsmötet. Styrelsens nya
vetenskapliga sekreterare Karin Torslund planerar hålla ett webbinarium
kring sin avhandling under hösten. Datum för detta kommer.
11. Aktiviteter:
Hittills har få förslag på idéer kring framtida systemcafeer inkommit från
medlemmar. Niclas Waitong planeras bjudas in till systemcafe´ vecka
45. Ulf kontaktar. Ytterligare systemcafe´ planeras hållas i vecka 50.
Förslag på möjliga föredragshållare vecka 50 är följande:

Uppsatsförfattare Michaela Jonsson och hennes masteruppsats i socialt
arbete som handlar om digital familjeterapi. Simon kontaktar. Författare
Johanna Tengvall. Nora kontaktar. Martin Söderquist som nyligen
kommit ut med boken Ett samtal i taget. Ulf kontaktar. Nadija Sarblad i
styrelsen arbetar med hund i sorgearbete med barn och berättar gärna
om detta på ett systemcafe´ under våren 2021. Förslag på plats för
systemcafeer under hösten och våren är Stadiongatan 67 i Malmö i
socialtjänstens lokaler. Möjlighet till coronasäkra platser för 30
medlemmar finns här.
12. Kongressen:
Styrelsen fattar beslut om att Södra familjeterapiföreningen inte har
möjlighet att ta ansvar för en nationell konferens 2022. Lotta framför
detta beslut till Riksorganisationen.
13. Övrigt:
Sören Hertz från Danmark är läkare, familjeterapeut och författare till
bok om familjediagnostik på BUP. Halv dags föreläsning diskuteras
under våren. Jubileums aulan på Malmös sjukhusområde diskuteras
som förslag.
Digitalt styrelsemöte måndag 28/9 kl 19.30. Simon bjuder in till detta.
Nästa styrelsemöte kommer att ske i anslutning till riksföreningens
årsmöte och i Ulfs lägenhet. Lotta återkommer med
datum.
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