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Hej allihop som tittar in på KFRs hemsida 

Nu får den komma, våren! I Mora har vi en egen tideräkning, före och efter Vasaloppet. Det är inte 

förrän efter första söndagen i mars som vi blir riktigt glada åt en värmande sol, fågelkvitter och 

barmark. Det gick vägen!!! 

Detta händer i styrelsen: 

Samarbetet med SSR fortskrider och vi har haft ett mycket givande möte med SSR, 

Socialdepartementet och Socialstyrelsen där KFR hade möjlighet att beskriva föreningens uppfattning 

om kompetens och kvalitetskriterier utifrån grunddokumenten som beskriver och styr lagstadgad 

kommunal familjerådgivning. 

Styrelsen kommer att lägga en motion till årsmötet om att utöka kvalifikationskraven för 

auktorisation med krav på sexologikunskap. Förslaget går ut på att det skall träda ikraft med viss 

fördröjning. Redan utfärdade auktorisationer kommer inte att påverkas av ett ev. årsmötesbeslut. 

Anmälningarna till de två distansutbildningarna i sexologi som planeras i Malmö strömmar in.  

Anmälningarna till årets studiedagar i Malmö strömmar också in. I år är det Skåne som gäller. Heja 

Skåne!!! 

Vid senaste styrelsemötet hade vi ett samråd med representanter från KYFA. Vi konstaterade 

återigen att regelverken för auktorisation i våra föreningar är mycket likartade. En förutsättning för 

auktorisation i båda föreningarna är medlemskap i minst 4 år. Det gör att ekvivaleringsregler inte kan 

bli aktuella. Sedan några år tillbaka är det möjligt för en KFR-auktoriserad familjerådgivare att behålla 

sin auktorisation även om man avslutar sitt kommunala uppdrag så länge som man fortsätter vara 

medlem i KFR. Motsvarande möjlighet finns f.n. inte för KYFA-auktoriserade familjerådgivare. 

OBS nyhet!!! KFR äger en märkesskyddad logga som kommer att läggas ut på medlemsdelen på 

hemsidan. Därifrån kan medlemmar eller auktoriserade familjerådgivare hämta och använda loggan 

på hemsidor, visitkort, brevpapper och likande. Regler för hur detta skall hanteras finns på hemsidan. 

Styrelsen och valberedningen har nu börjat arbeta med att förbereda årsmötet. Flera 

styrelsemedlemmar är ”gamlingar” och behöver bytas ut mot nya friska krafter. Hör gärna av dig till 

valberedningen om du har möjlighet att bidra till styrelsearbetet som är väldigt trevligt, viktigt och 

meningsfullt. KFR kryllar av trevliga kollegor!!!!! 

Hälsningar Karin Lübeck 

Ordförande i KFR 

      

 

 


