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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

KFR: styrelse redovisar följande verksamhetsberättelse för tiden 4 juni 2015 – 25 maj 2016

Styrelsens sammansättning och funktion
Annika Lindén, Halmstad

ordförande

Elisabeth Staberg, Jönköping

vice ordförande och protokollsekreterare

Karin Wulff, Malmö

kassör

Annika Grufman Kalén, Huddinge

medlemssekreterare

Irene Malmborg, Södertälje

webredaktör

Birgit Ahlgren, Trosa

ledamot

Christina Appelqvist, Öckerö

ledamot

Torsten Hemlin, Västerås

suppleant

Lena Söderberg, Falkenberg

suppleant

Revisorer
Åse Anjou, Luleå
Anders Bergström, Falkenberg
Görel Hjelm, Munkfors, suppleant
Maria Gregell, Stockholm, suppleant

Valberedning
Lisa Wall, Halmstad
Margareth Melin, Stockholm
Martin Hagelin, Malmö

Styrelsens arbete
Styrelsen har utöver ett konstituerande möte träffats vid 5 tillfällen under verksamhetsåret. Vid två
tillfällen på hösten och två på våren har arbetet skett i tvådagarsperioder och en halvdag sker i
samband med studiedagarna. Vi har valt att träffas på olika platser, Hönö, Malmö och två gånger i
Stockholm. Suppleanterna deltar vid alla styrelsemöten och är delaktiga på samma villkor som övriga
ledamöter förutom vid en eventuell röstningssituation. Mycket arbete sker också mellan våra möten.
Vi håller nere föreningens kostnader genom att själva utföra många arbetsuppgifter som t.ex.
bokföring och hemsidan.
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De rena medlemsfrågorna och annat administrativt tar en hel del av styrelsens tid. Dock har arbetet
vi la ned förra året på att förbättra föreningsrutinerna, i år skapat mer utrymme för annat. Vi har
kunnat slutföra arbetet med att beskriva vad introduktionshandledningen kan och bör innehålla och
detta finns nu att tillgå på hemsidan. Vi har också kunnat lägga tid på att börja fundera över om det
fortfarande är aktuellt att behålla möjligheten till passivt medlemskap i föreingen och vad det
innebär för auktorisation och den tid vi lever i när familjerådgivning organiseras och bedrivs i många
olika former. Vi har gått igenom protokoll från 2010 till idag för att kunna få en överblick av vilka
principbeslut som fattats under perioden.
För arbetet kring sexologiutbildning och arbetet med kompetens och kvalitetsfrågor, finns särskilda
rubriker.

Medlemsutvecklingen
Antalet medlemmar 2015-01-01 var 278 personer. 2015-12-31 var medlemsantalet 281 personer.
Det har tillkommit 33 nya medlemmar under året och 30 medlemmar har lämnat föreningen under
året.

Auktorisationskommittén
Auktorisationskommittén har bestått av Joanna Davidsson, Trelleborg, Per Landberg, Stockholm och
Åsa Wallander, Gävle. Auktorisationskommitténs arbete består i att granska de ansökningar om
auktorisation som kommer in och lägga fram förslag till beslut inför styrelsen. Gruppen gör ett för
föreningen viktigt arbete när de med sin kompetens och noggrannhet värnar auktorisationens
kvalitet. Ett särskilt tack detta år eftersom ledamöterna i och med årsmötet avslutar sitt uppdrag.
Den nya auktorisationskommittén kommer att bestå av Karin Hansson, Jönköping, Sverker Mörlin,
Västerås och Jan Ohm, Huddinge. Delar av den nya kommittén har under våren blivit introducerade i
arbetets innehåll och upplägg.

Hemsidan
Hemsidan är KFR:s ansikte, utåt, för oss medlemmar men också för alla som söker information om
familjerådgivning och närliggande teman som tas upp på hemsidan. Medlemmar kan annonsera om
lediga tjänster, kurser och seminarier. Vi kan tipsa varandra om litteratur, filmer och annat.
Nätverken inom KFR informerar om träffar och lägger ut referat från träffarna.
För styrelsen är hemsidan den viktigaste platsen för information om arbetet som sker under året. Vår
ordförande har en stående spalt med senaste nytt.
Hemsidan är mycket viktig när det gäller att informera om studiedagarna, om innehåll, föreläsare och
platsen för dagarna. Man kan enkelt och snabbt anmäla sig till studiedagarna direkt på hemsidan.
Det är önskvärt att medlemmarna bidrar ännu mer till hemsidan, gör den levande och intressant med
inlägg om tankar och idéer eller om arbete som bedrivs. Det är inte i första hand vetenskapliga inlägg
vi tänker på utan snarare enkla berättelser ur vardagen.
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Kompetens och kvalitetsfrågor
Samarbetet med aktörer som Socialstyrelsen, SSR och kunskaps och tillsynsmyndigheter kräver stort
tålamod. Det krävs påminnelser för att SSR inte ska tappa bort att de ska försöka få
Socialdepartementet att prioritera vårt sammanhang. Vi har ännu inte gett upp att få till stånd en
nationell genomlysning av kommunal familjerådgivning. En ny kanal för detta är vår nya
kunskapsmyndighet, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. Vi var inbjudna till ett
uppstartsmöte i höstas tillsammans med representanter för de andra områden de har ansvar för, och
hade då möjlighet att beskriva kommunal familjerådgivning och förväntningar som vi har på dem.
Sexologiutbildning för familjerådgivare
I mars 2016 påbörjades den andra sexologiutbildningen på distans för familjerådgivare som anordnas
av Malmö högskola. Tanken är att den ska kunna genomföras vartannat år.

Nätverket ”Våld i nära relationer”
Det har varit lite svårt att samla de som är intresserade av relationsvåldsfrågor. Den senaste träffen
fick ställas in på grund av för få deltagare. Flera familjerådgivare som varit engagerad i detta har gått
i pension eller är på väg att gå i pension. Det finns material att ta del av som är utlagt på hemsidan.
Det kommer att finnas en kontaktperson i styrelsen om någon vill dra igång nätverket på nytt.

Nätverket feedback som verktyg
Nätverket som har ett trettiotal medlemmar har haft två träffar under verksamhetsåret, I Halmstad i
oktober och i Linköping i april. Båda träffarna har varit välbesökta och vi upplever att arbetet nu blivit
rutin för flera mottagningar och har börjat komma igång på flera andra orter. En erfarenhet som flera
som har hållit på ett tag har gjort, är att man inte tröttnar, det är inte ett arbetssätt man prövar och
sen byter ut mot något annat , utan det blir ett verktyg i samtalen man inte vill vara utan, eller till och
med inte kan klara sig utan.
I Linköping och på några ytterligare mottagningar berättar man att familjerådgivarnas entusiasm över
samtalsverktyget har gjort att flera verksamheter inom socialtjänsten också har börjat använda FIT.
Härligt när familjerådgivare får gå i spetsen för vidareutveckling!
Vi fortsätter vårt arbete i nätverket och ser fram emot flera erfarenhetsutbyten under nästa
verksamhetsår.

Studiedagar 2015
Studiedagarna 2015 med temat ”Puls på samtiden” hölls i Luleå under ledning av Åse Anjou. Dagarna
genomsyrades av genuinitet och generositet och innehöll mycket färgsprakande norrbottentoner
med dans och musik.
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Dagarna tog upp samtida teman som ”Att vara eller inte vara på nätet – Är det frågan?” där Oddny
Röd problematiserade och reflekterade kring hur användande av sociala medier och internet kan
påverka parförhållandet. Anne Kyong Sook Öfsti föresläste kring hur de bilder och föreställningar som
vi har med oss hindrar och begränsar människor istället för att möjliga livsval utifrån hur verkligheten
faktiskt ser ut. Barbro Thomsgård Joelsson pratade om tankar och egna erfarenheter av styvfamiljen.
I det deltagarstyrda programinslaget ”Vi delar med oss” berättade Margareta Teke om sin bok om
samtalets kraft och Jan Berggren visade hur han arbetar med form och färg tillsammans med par.
Dagarna avslutades med ett samtal om livet och mellanmänskliga relationer mellan författaren
Helena von Zweigberk och kulturjournalisten Kerstin Wixe.
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Styrelsens förvaltningsberättelse 2015
Föreningens omsättning var under året 570tkr. Den största delen av omsättningen utgjordes av
studiedagarna som omsatte 430tkr. Årets resultat blev en vinst på 90tkr.
Årets studiedagar i Luleå var välbesökta. Budgeten var beräknad utifrån 80 betalande deltagare men
glädjande nog kom vi upp i 101! Det gavs möjlighet att gå på enstaka föreläsningar vilket ökade
intäkterna med drygt 10tkr. Kostnaderna blev något högre än beräknat på grund av inställda flyg.
Sammantaget gav studiedagarna ett överskott 70tkr.
Då studiedagarna gått med vinst för andra året i rad beslutade styrelsen att använda en del av detta
överskott till reducering av deltagaravgiften i Gävle 2016, med 500kr för medlemmar i föreningen.
Styrelsen beslutade även att bidra med 15 tkr till studiedagarna med anledning av föreningens 50årsjubileum.
Styrelsens kostnader blev 105tkr jämfört med budgeterade 100tkr. Det beror dels på att styrelsen
ökade från sju till nio ledamöter under året och dels på att hotellkostnaden för styrelsemöten i
februari och april betalades innan årsskiftet. Föreningens kostnader för administration hålls nere då
kompetens och möjlighet att sköta det finns inom styrelsen.
Medlemsavgifterna låg på samma nivå som 2014 och uppgick till 130tkr.
Auktorisationskommittéens kostnader uppgick till 6tkr och auktorisationsavgifter på 7tkr kom in till
föreningen.
Föreningens tillgångar uppgick vid årets slut till 350tkr. Föreningens tillgångar var vid årsskiftet
fördelat enligt följande. 151tkr är placerade i räntefond, 17tkr på företagskonto och 185tkr i kassan.

Stockholm 160407

Annika Lindén, ordförande

Elisabeth Staberg, vice ordförande

Karin Wulff, kassör

Birgit Ahlgren, ledamot

Christina Appelqvist, ledamot

Annika Grufman-Kalén, ledamot
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Irene Malmborg, ledamot

Torsten Hemlin, suppleant

Lena Söderberg, suppleant

Åse Anjou, revisor

Anders Bergström, revisor
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Resultatrapport 2015
Intäkter
Medlemsavgifter
Auktorisationsavgifter
Studiedagarsavgifter
Studiedagar sökta medel
Summa intäkter

130 450,00
7 000,00
402 900,00
31 049,00
571 399,00

Kostnader
Lokal
Hotell
Styrelsemöte mat
Auktorisationskommitte
Förbrukningsmaterial
Studiedagar kostnad
Resekostnader
Uppvaktning, avtackning
Trycksaker
Postbefordran
KFR Hemsida
Bankkostnader
Summa kostnader

-2 000,00
-56 903,00
-18 681,43
-6 243,00
-100,00
-361 016,47
-24 202,00
-825,00
-2 150,00
-1 120,00
-3 752,00
-3 500,00
-480 492,90

Resultat före finansiella kostnader och intäkter
Finansiella kostnader och intäkter
Ränteintäkter från omsättningstillgångar
Övriga finansiella intäkter
Summa finansiella kostnader och intäkter
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

90 906,10

2,98
74,52
77,50
90 983,60
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Balansrapport 2015

Ingående balans

Perioden

Utgående balans

151 546,54
151 546,54

74,52
74,52

151 621,06
151 621,06

65 792,47
17 288,16
83 080,63

119 606,10
2,98
119 609,08

185 398,57
17 291,14
202 689,71

234 627,17

119 683,60

354 310,77

-224 466,76
1 539,55
0,00
-222 927,17

0,00
0,00
-90 983,60
-90 983,60

-224 466,72
1 539,55
-90 983,60
-313 910,77

Skulder
Kortfristiga skulder
2972 Förutbetalda medlemsavgifter
2973 Förutbetalda studiedagarsavgifter
2990 Uppl kost/förutbet int
Summa kortfristiga skulder

0,00
-11 700,00
0,00
-11 700,00

-5 000,00
-8 700,00
-15 000,00
-28 700,00

-5 000,00
-20 400,00
-15 000,00
-40 700,00

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

-234 627,17

-119 683,60

-354 310,77

0,00

0,00

0,00

TILLGÅNGAR
Kortfristiga placeringar
1820 Obligationer, fonder
Summa kortfristiga placeringar
Kassa och bank
1930 Checkräkningskonto
1940 Bank, övriga tillgångar
Summa Kassa och bank
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
2061 Eget kapital/inbetalda insatser
2068 Vinst/förlust föregående år
2069 Årets resultat
Summa eget kapital

Beräknat resultat
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Resultat för studiedagarna 2015 i Luleå (160107)
Överskott
Årets studiedagar i Luleå var välbesökta. Budgeten var beräknad utifrån 80 betalande deltagare men
glädjande nog kom vi upp i 101! Det gavs möjlighet att gå på enstaka föreläsningar vilket ökade
intäkterna med drygt 10 000kr. Kostnaderna blev något högre än beräknat på grund av inställda flyg.
Sammantaget gav studiedagarna ett överskott på drygt 70 000kr.
Resultatrapport
Intäkter
Studiedagsavgifter
Bidrag Luleå kommun
Ers Norwegian
Summa intäkter

402 900
30 000
1 049
433 949

Kostnader
Föreläsare inkl resor
Lokal o mat
Presenter o blommor
Underhållning
Namnskyltar mm
Arbetsgruppens arvode
Styrelsens boende
Taxi pga inställt flyg
Summa kostnader

37 353,67
261 861
5 975
32 975
2 086,8
2 000
14 280
4 485
361 016,47

Resultat

72 932,53

Antal deltagare
101 betalande deltagare (varav 95 medlemmar i KFR)
14 gratisplatser
115 deltagare (exkl deltagare på enstaka föreläsningar)
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Rapport från KFR:s auktorisationskommitté för tiden 1/1 2015-31/12 2015

KFR (dåvarande KLFR) beslutade införa auktorisation av familjerådgivare fr.o.m. 1/1 1994.
Arbetsgruppen har under 2015 bestått av följande medlemmar: Joanna Davidsson, vald 2009,
Trelleborg, Per Landberg, vald 2011, Stockholm, och Åsa Wallander, vald 2011, Gävle.
Auktorisationskommittén har under det gångna året sammanträtt två gånger för att göra
bedömningsunderlag till styrelsen vid auktorisationsansökningar. Föredragningar vid styrelsens
sammanträde har skett vid tre tillfällen. Dessutom har kommittén haft administrativt arbete med
utskrifter av auktorisationsbevis och återsändande av handlingar samt mail- och telefonkontakter
med medlemmar som önskat information eller som givit synpunkter.
Sammanlagt har kommittén haft 122 arbetstimmar och 36 restimmar.
Vid årsmötet 2014-05-14 beslutades om ändrade kriterier för auktorisation.
att sökande skall ha minst motsvarande 7,5 högskolepoäng sexologisk utbildning.
att detta krav ska träda i kraft den 1/1 2018.
Under verksamhetsåret 2015 har 5 ansökningar inkommit, och samtliga ansökningar har bifallits.
Totalt har 319 familjerådgivare auktoriserats under åren 1994 – 2015. Under samma tid har 61
familjerådgivare fått kompletteringsbesked och av dessa har senare 34 st auktoriserats.
Avgiften för auktorisation är 1.000:-.
Auktorisationskommitténs kostnader har under året 2015 varit 6.243:-.
Intäkterna som avser auktorisationsavgifter har varit 7.000:-.
Sedan starten 1994 har auktorisationskommitténs kostnader varit 135.548:- och intäkter 157.700:-,
varför arbetet har varit ekonomiskt självbärande.

Trelleborg 2016-

KFR:s auktorisationskommitté

Joanna Davidsson

Per Landberg

Åsa Wallander
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VERKSAMHETSPLAN 2016-2017

Styrelsens grundläggande uppgift är att ha en sammanhållande funktion för föreningen, hantera alla
medlemsfrågor, inklusive auktorisation och genom regionombuden och hemsidan stå i kontakt med
medlemmarna. Styrelsen skall också vara länk mellan medlemmarna och vår tillsynsmyndighet
Socialstyrelsen i övergripande och principiella frågor. Vi ska också bevaka, synliggöra och driva
yrkesmässiga frågor för familjerådgivare med kommunalt uppdrag. I år tillträder en ny
auktorisationskommitté sitt arbete och vi ska tillsammans hitta vårt samarbete för framtiden.
Mer riktade insatser kommer att ske på följande områden:
Vi fortsätter samarbetet med SSR för att kvalitetssäkra kommunal familjerådgivnings kvalitet.
Eftersom det är en långsam process vill vi som komplement skapa en närmre dialog med vår
kunskapsmyndighet, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) för att få gehör för
våra frågor.
Vi vill satsa särskilt på verksamhetsnära frågor och se hur vi tillsammans som medlemmar kan bli
bättre på att förmedla och dela med oss av vår kunskap och våra erfarenheter, både på hemsidan
och ut mot andra forum. I linje med det planerar vi för att en ledamot i styrelsen får ett särskilt media
ansvar.
Familjerådgivarkåren är i förändring och vi tror att det finns ett behov av att lyfta perspektivet
”förnya – bevara” inom Familjerådgivning.
Vi kommer att gå igenom stadgarna, särskilt kring området om aktivt och passivt medlemskap för att
se om förändringar behövs för den verklighet Familjerådgivningen befinner sig i idag.
Vi fortsätter vårt samarbete med Malmö högskola för att det även fortsättningsvis ska finnas ett
distanskurs alternativ på sexologiutbildning.
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Ekonomisk förvaltningsplan 2016 - Budget(tkr)

Intäkter
Medlemsavgifter
Auktorisationsavgifter
Studiedagarsavgifter
Studiedagar sökta medel
Summa intäkter

Budget 2016
123
5
282
15
425

Kostnader
5010 Lokalkostnad
5050 Hotell
5060 Styrelsemöte mat
5070 Auktorisationskommitté
5460 Förbrukningsmaterial
5500 Studiedagar kostnad
5800 Resekostnader
6073 Uppvaktning, avtackning
6150 Trycksaker
6250 Postbefordran
6490 Hemsidan
6530 Redovisningstjänster
6570 Bankkostnad
Summa kostnader

4
40
25
5
1
347
40
1
2
1
5
1
3
475

Resultat
8999 Årets resultat

-50

3050
3051
3052
3053

Årets budgeterade underskott på 50tkr beror på extra utgifter med anledning av föreningens
50-årsjubileum samt styrelsens beslut att erbjuda reducerad studiedagsavgift för
medlemmarna.
Studiedagarna har under de två senaste åren gått med vinst, därför har styrelsen beslutat
reducera studiedagsavgiften 2016 med 500kr per medlem. Det ger ett budgeterat
underskott på 35tkr för studiedagarna beräknat på 70 deltagare (betalande medlemmar) i
Gävle.

16

Med anledning av föreningens 50-årsjubileum beslutar styrelsen att 15tkr ska skjutas till för
att sätta extra glans på studiedagarna.
Budgeten för studiedagarna beräknas gå plus minus noll med 80 betalande deltagare(varav
70 medlemmar). I den beräkningen är hänsyn taget till reducerad avgift samt
”jubileumspengar”.
Gävle kommun har beviljat föreningen ett bidrag på 15tkr för studiedagarna.
Dessutom har socialtjänsten i Gävle kommun beviljat ett så kallat förlustbidrag på max 35tkr.
Om studiedagarna ger ett underskott så täcker socialtjänsten i Gävle kommun upp till 35tkr
av det underskottet. Det är alltså ett eventuellt underskott efter att föreningen skjutit till
pengar för reducerad avgift samt jubileumspengar som socialtjänsten i Gävle kommun kan
täcka.
Föreningens löpande utgifter beräknas bli något större än föregående år då styrelsen nu
består av nio ledamöter istället för sju. I dagsläget ser det ut att rymmas med samma budget
som 2015.
Intäkter i form av medlemsavgifter och auktorisationsavgifter beräknas bli desamma som
föregående år, 123tkr respektive 5tkr.
Auktorisationskommittéens intäkter och kostnader beräknas ligga kvar på samma nivå som
föregående år.
Malmö 151109
Karin Wulff, kassör KFR

