
PROTOKOLL   

 

Styrelsemöte 2021–01-19 

 

Plats: Webmöte 

 

Närvarande: Simon Bloomfield, Ulf Korman, Lotta Beskow, Nadia 
Sarblad, Nora Kathy och Ulrika 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 protokoll.  
 
7. Rapport från Riksföreningen: 
Lotta informerar om att halvdagsföreläsning planeras för på webben 
men inget datum är satt ännu. RIKS har planerat för ett temamöte med 
tidskriften SFT. Riksföreningen har möjlighet att bekosta teknisk 
utrustning om behov finns och medel saknas hos lokal föreningarna. 
Danmark skjuter på den Nordiska familjeterapi kongressen till 2022.  
 
8.Ekonomi: 
Ulf har haft utbyte med RIKS kassör gällande våra pensionärs- och 
studentrabatter och avgiften till RIKS. Vi har kommit överens om att vi i 
vår förening höjer pensionärsavgiften och studentavgiften till 150 kronor, 
så är vi i fas med RIKS.  
 
9. Aktiviteter: 
Utskick om vårens alla digitala systemcafeer sker till alla medlemmar. 
En separat kallelse går ut om årsmötet. Utskick till alla medlemmar sker 
också när nytt nummer av tidskriften SFT utkommer.  
 
Simon Bloomfield berättar om erfarenheter av digitala familjesamtal på 
nästa digitala systemcafe´. Såväl egna erfarenheter som intressanta 
uppsatser inom ämnet. Digitalt systemcafe´ är bokat tisdag 2 februari kl 
1800 och informationen om detta ligger på hemsidan.    
 



Martin Söderqvist på Familjerådgivningen i Malmö har tackat ja till att 
mycket kort presentera sin nya bok ”Ett samtal i taget” i anslutning till 
årsmötet tisdag 16 mars kl 1800. Fortsättning följer på digitalt 
systemcafe i april då Martin berättar mer ingående om boken och 
möjlighet för diskussion och frågor finns för oss alla. Ulf kontaktar Martin 
för att efterhöra datum för systemcafeet i april och återkommer till 
styrelsen på nästa styrelsemöte i början av mars.  
 
Förslag på digitalt systemcafe´ med Ulf Wallin tisdag 18 maj. Tema 
ätstörning. Ulf kontaktar honom.  
 
Sören Hertz har tackat ja till halvdagsföreläsning. Augusti eller 
september diskuteras som förslag och Ulf kontaktar för att efterhöra.    
 
10. Övrigt: 
 
Simon föreslås till ordförande i styrelsen och tackar ja till detta. Ulf 
fortsätter som kassör i styrelsen och Nora som ledamot. Nora kontaktar 
valberedningen för information.  
 
Styrelsemöte: Tisdag 2 mars kl 1900 (digitalt).  
 
Årsmöte: Tisdag 16 mars kl 1800 (digitalt).  
 
 
Vid tangentbordet :  
Ulrika Andersson        
 
 
Justerat av: 
Simon Bloomfield 
 
 
 
 
 
 
 
 


