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FÖRSLAG TILL DAGORDNING

för Årsmöte i Föreningen Sveriges Kommunala Familjerådgivare.
Tid: torsdag 11 maj kl.16.45
Plats: Bohusgården, Uddevalla

§ 1 Årsmötet öppnas
§ 2 Årsmötets utlysande
§ 3 Val av ordförande för mötet
§ 4 Val av sekreterare för mötet
§ 5 Val av två justerare tillika rösträknare
§ 6 Fastställande av dagordningen
§ 7 Verksamhetsberättelse
§ 8 Ekonomisk förvaltningsberättelse 2016 inkl. resultat och balansrapport
§ 9 Revisionsberättelse
§10 Rapport från auktorisationskommittén
§11 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
§12 Valberedningens förslag till ny styrelse
§13 Val av ordförande
§14 Val av ledamöter
§15 Val av suppleanter
§16 Val av revisorer och revisorssuppleanter
§17 Val av valberedning
§18 Verksamhetsplan
§19 Fastställande av medlemsavgift
§20 Ekonomisk förvaltningsplan 2017 inkl. budget
§21 Styrelsens förslag om stadgeändring
§22 Motion från medlemmar
§23 Studiedagar 2018
§24 Övrigt
§25 Mötet avslutas
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
KFR: styrelse redovisar följande verksamhetsberättelse för tiden 25 maj 2016 – 11 maj 2017

Styrelsens sammansättning och funktion
Annika Lindén, Halmstad

ordförande

Elisabeth Staberg, Jönköping

vice ordförande och protokollssekreterare

Karin Wulff, Malmö

kassör

Annika Grufman Kalén, Huddinge

medlemssekreterare

Torsten Hemlin, Västerås

webbredaktör

Birgitta Manne, Uddevalla

ledamot

Lena Söderberg, Falkenberg

ledamot

Carolina Enström-Gillner, Södertälje

suppleant

Mats Wiking, Uddevalla

suppleant

Revisorer
Birgit Ahlgren, Katrineholm
Anders Bergström, Varberg
Maria Gregell, Stockholm, suppleant
Görel Hjelm, Munkfors, suppleant

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

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 i samband
med studiedagarna. Vi har valt att träffas på olika platser, Ugglarp, Västerås och två gånger i
Stockholm. Suppleanterna har kallats till alla styrelsemöten och har varit delaktiga på samma villkor
som övriga ledamöter. Någon röstningssituation har inte varit aktuell. Mycket arbete har också skett
mellan våra möten. Vi har hållit 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 har naturligt tagit en del av styrelsens tid. Det är
viktigt att medlemsfrågor och auktorisation hanteras med respekt. Vi har under året arbetat med
frågeställningar kring hur vi alla kan bli bättre på att dela med oss av erfarenhet och kunskap samt
hur kommunal familjerådgivning ska kunna balansera behovet av förändring för att möta framtidens
behov samtidigt som vi bevarar det som behöver bevaras. Några av oss har också under en dag
rensat i föreningens arkiv. Stockholm stads familjerådgivning låter oss låna lite utrymme i källaren för
våra handlingar. Efter att medlemmar fört lönefrågan på tal har vi genomfört en löneenkät och
kunnat konstatera att familjerådgivares löneutveckling är näst intill ingen. Resultatet har skickats
vidare till Akademikerförbundet SSR. Vi har inlett ett samarbete med KYFA (Kyrkans familjerådgivare)
som innebär att en representant från föreningen deltagit på KYFAs studiedagar. Till sist har vi också
sett över stadgarna, särskilt när det gäller frågan om medlemskap och formuleringarna kring
auktorisation.

Medlemsutvecklingen
Antalet medlemmar 2016-01-01 var 281 personer. 2016-12-31 var medlemsantalet 284 personer.
Det har tillkommit 32 nya medlemmar under året och 29 medlemmar har avslutat sitt medlemskap.
Under perioden 2017-01-01 till 2017-04-11 har det tillkommit xx nya medlemmar och xx medlemmar
har avslutat sitt medlemskap. Vi är nu xx medlemmar.

Auktorisationskommittén
Auktorisationskommittén har bestått av Karin Hansson, Jönköping, Sverker Mörlin, Västerås och Jan
Ohm, Huddinge. Auktorisationskommitténs arbete består i att granska de ansökningar om
auktorisation som kommer in och lägga fram förslag till beslut inför styrelsen. Gruppen har gjort ett
för föreningen viktigt arbete när de med sin kompetens och noggrannhet värnar auktorisationens
kvalitet.

Hemsidan
Under detta år har ambitionen varit att öka aktiviteten på hemsidan. Ett led i detta har varit att
ordna så att man som medlem får en avisering när nya inlägg lagts upp. 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. Dessa bidrag har också ökat under året vilket är roligt och bra.
Det ligger helt i linje med styrelsens målsättning ”Förmedla och dela med sig” för verksamhetsåret.
Vi har också kunnat se att antalet besök på hemsidan har tredubblats under året.
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. Helst ska hemsidan
spegla allt det arbete som försiggår inom familjerådgivningens ram landet runt.
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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.

Kompetens och kvalitetsfrågor
Samarbetet med aktörer som fackföreningar, kunskaps- och tillsynsmyndigheter kräver stort
tålamod. Styrelsen har bedömt det som att det i nuläget inte ger något att gå via SSR när det gäller
kvalitetsfrågorna. Vi tror att samarbete med vår kunskapsmyndighet, Myndigheten för familjerätt
och föräldraskapsstöd, är en bättre väg att gå. Under året har styrelserepresentanter träffat
representanter för MFoF. De har visat intresse för föreningens arbete för Familjerådgivning på
kommunalt uppdrag och vill fortsätta skicka representanter till våra studiedagar. Vi kommer att
fortsätta dialogen med dem på flera områden. Vid årsskiftet tar de över ansvaret för statistiken och
vill då ha vår medverkan i förbättring av dess innehåll på sikt.

Sexologiutbildning för familjerådgivare
Under det gångna verksamhetsåret har denna särskilda utbildning för familjerådgivare inte getts.
Planen är att den ska erbjudas vart annat år av Malmö högskola.

Nätverket ”Våld i nära relationer”
Familjerådgivningen i Norrköping har varit värd för en nätverksträff kring temat ”arbete med par där
våld har förekommit”. Tio kommuner var representerade på mötet. Förmiddagen inleddes med kort
historik kring det arbete som skett i Norrköpings kommun. Familjerådgivarna Stefan Helmersson och
Martin Wiklander föreläste sedan om det utvecklingsarbete som ägt rum på byrån från 2011 till idag
kring par där det förekommit våld. Familjerådgivare Håkan Pettersson avslutade förmiddagen med
att beskriva det utvärderingsarbete som just nu görs med dessa par. Under eftermiddagen delade
familjerådgivarna in sig i smågrupper med uppdraget att reflektera kring förmiddagens presentation.

Nätverket ”feedback som verktyg”
Detta nätverk har träffats vid två tillfällen under verksamhetsåret, i Linköping och i Södertälje.
Nätverket har idag ett trettiotal medlemmar och deltagarna kommer från många olika delar av
landet. Arbetssättet har blivit rutin på flera mottagningar och utvecklas hela tiden. Många berättar
om en stor skillnad i det terapeutiska samtalet och att det tillfört flera idéer om
förbättringar/förändringar på mottagningens arbete.
Det här året har vi bland annat fört diskussioner om hur vi ska kunna hjälpa varandra att utvecklas i
vårt arbete genom att använda den statistik som följer med dataprogrammet som används, FIT
Outcomes. Genom att använda samma urvalskriterier på statistiken skulle detta kunna bli ett
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spännande arbete för mottagningar. Familjerådgivningarna möter många klienter, så nu har
familjerådgivningen i Sverige ett stort statistiskt underlag att börja använda sig av på olika sätt.
Vi har spelat in filmer om hur man introducerar arbetssättet för klienterna. Vi valde Södertäljes
förträffliga film för att läggas ut på den internationella hemsidan för Feedback Informed Treatment,
ICCE.
Vi välkomnar flera som vill vara en del i detta spännande, roliga och utvecklande arbete eller den
som är nyfiken och vill veta mera.

Nätverket ”Mångfald”
Familjerådgivningen i Skövde har stått för en nätverksträff om Mångfald.
Under dagen presenterades det projekt som drivits under året i Skövde med inriktning på hur man
kan göra familjerådgivning och familjecentral mer tillgängliga för personer med annan bakgrund än
svensk. Projektledaren Karolina Österblom delade med sig av sin kartläggning och sina erfarenheter
från projektet. Dagens ca 15 deltagare delade med sig av egna erfarenheter och det blev en hel del
diskussioner t.ex. kring begreppet ”familj” vad menar vi med det? Kan det betyda olika saker i olika
traditioner och språkbruk? Hur gör vi oss mer tillgängliga för personer som är nya i vårt samhälle?
Behöver vi hitta nya arbetssätt? Hembesök? Samtal på andraplatser än våra byråer t.ex. på
familjecentralen?

Nätverket ”Den nya tekniken”
Ett nytt nätverk har sett dagens ljus under året. Familjerådgivarna i Jönköping tog initiativ till en träff
för att prata om hur vi som Familjerådgivare kan använda den nya tekniken. Det var kolleger från
Kungälv, Skövde, Lidköping, Karlstad, Västerås, Göteborg, Halmstad och på telefonlänk från Sala som
kom till oss i Jönköping. Vill du se oss så gå in och kolla uppdateringen på Facebook –
Familjerådgivarna i Småland.
Vi kom snart fram till att vi behöver ha olika perspektiv på hur vi kan använda tekniken – 1) att vara
förebyggande och nå ut med information till människor som vill ha reflektioner kring frågor de
funderar på men inte tar steget att bli klienter och 2) som hjälp i behandlingen med redan befintliga
klienter. Vi fann ganska snabbt att det är inom det förbyggande arbetet som är möjligt, viktigt och
roligt att samverka. Inom det kan vi dela tips och idéer med varandra och våra kunder.
Utifrån en lång och livfull ”brainstorming” utsåg vi tre idéutvecklare – Tobias Sunnerfjell, Halmstad,
Emil Bolin, Jönköping och Torsten Hemlin, Västerås. Kanhända har vi en egen portal i framtiden –
Familjerådgivningsportalen.se!

Studiedagar 2016 i Gävle
Studiedagarnas rubrik och tema var ”Kärlekskamp och mänsklig existens”. I samband med
studiedagarna firades också att det var 50 år sedan föreningen KFR startade. De ansvariga för
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dagarnas upplägg blev mycket uppskattade och rosades i de recensioner som kom i samband med
den utvärdering som gjordes.
Margareta Teke från Familjerådgivarna i Småland inledde med en lång yrkeskarriärs samlade
erfarenheter och tankar kring essensen i Familjerådgivning och arbete med par. Innan lunch gästades
vi av Kristina Svartz som presenterade den nya myndigheten MFoF och andra dagen inleddes med
den uppskattade punkten ”Vi delar med oss”. Övriga föreläsare var psykolog Tor Wennerberg som
talar om anknytning och differentier i parrelationen och EFT, Patrik Lindert som pratade om kamp för
allians i parterapi och filosofen Bengt Kristensson som tog med publiken på en filosofisk resa på
temat ”Människa i kärlekskampen”. Dagarna förgylldes också av ett musikaliskt inslag där Ellen Weiss
i samklang och dissonans fick med hela publiken i en interaktiv och medryckande körsång. Sista
dagens kåserade författaren Kristina Sandberg om hur svårt det var för Maj och Thomas
(huvudpersonerna i hennes romantriologi) att mötas.
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Styrelsens förvaltningsberättelse 2016

Föreningens omsättning var under året 586tkr. Den största delen av omsättningen utgjordes av
studiedagarna som omsatte 454tkr. Årets resultat blev en vinst på 40tkr.
Årets studiedagar i Gävle var välbesökta. Budgeten var beräknad utifrån 80 betalande deltagare men
glädjande nog kom vi upp i 124! Intäkterna blev 50 % större än beräknat och kostnaderna blev 20 %
högre än budgeterat. Sammantaget gav studiedagarna ett överskott 25tkr.
Styrelsen hade inför 2016 beslutat reducera avgiften för studiedagarna med 500kr till medlemmarna
samt att bidra med ytterligare 15tkr med anledning av föreningens 50-årsjubileum. När det faktiska
överskottet blev 25tkr innan planerade bidrag var det tredje året i rad som studiedagarna gav ett
överskott. Styrelsen beslutade då att tillföra 100tkr till studiedagarna 2017. Summan är beräknad
utifrån att 100 medlemmar får reducerad avgift med 1000kr var.
Styrelsens kostnader blev 93tkr jämfört med budgeterade 109tkr. Det är kostnaderna för resor och
hotell som varit något lägre än budgeterat samt att vi inte behövt betala för lokalkostnad vid våra
möten. Det tackar vi Stockholms stads Familjerådgivning särskilt för! Föreningens kostnader för
administration hålls nere då kompetens och möjlighet att sköta det finns inom styrelsen.
Medlemsavgifterna låg på samma nivå som 2015 och uppgick till 127tkr. Auktorisationskommittéens
kostnader uppgick till 6tkr och auktorisationsavgifter på 5tkr kom in till föreningen.
Kostnaderna för hemsidan blev 3tkr högre än budgeterat. Det beror på kostnader för funktionen med
nyhetsbrev till medlemmar samt ändrad struktur på hemsidan. Även kostnaderna för uppvaktning
och avtackning blev något högre i år. Det beror på att ovanligt många avslutade sina uppdrag i
föreningen under 2016.
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 193tkr i kassan.

Malmö 170207

Annika Lindén, ordförande

Elisabeth Staberg, vice ordförande/sekreterare

Karin Wulff, kassör

Birgitta Manne, ledamot
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Torsten Hemlin, webredaktör

Annika Grufman-Kalén, ledamot

Lena Söderberg, ledamot

Carolina Enström Gillner, suppleant

Mats Wiking, suppleant
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Resultatrapport 2016
Intäkter
Medlemsavgifter
Auktorisationsavgifter
Studiedagarsavgifter
Studiedagar sökta medel
Summa intäkter

127 000,00
5 000,00
439 060,00
15 000,00
586 060,00

Kostnader
Hotell

-32 429,00

Styrelsemöte mat

-25 115,59

Auktorisationskommitté
Studiedagar kostnad
Resekostnader

-6 227,00
-429 244,00
-35 955,00

Uppvaktning, avtackning

-3 644,00

Postbefordran

-1 416,90

KFR Hemsida

-8 127,00

Bankkostnader

-3 797,00

Summa kostnader

Resultat före finansiella kostnader och intäkter

-545 955,49

40 104,51

Finansiella kostnader och intäkter
Övriga finansiella kostnader

-104,32

Summa finansiella kostnader och intäkter

-104,32

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

40 000,19
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Balansrapport 2016

Ingående balans

Perioden

Utgående balans

1820 Obligationer, fonder

151 546,54

-104,32

151 516,74

Summa kortfristiga placeringar

151 546,54

-104,32

151 516,74

185 398,57

7 204,51

192 603,08

17 291,14

0,00

17 291,14

Summa Kassa och bank

202 688,71

7 204,51

209 894,22

SUMMA TILLGÅNGAR

354 310,77

7 100,19

361 410,96

-224 466,76

0,00

-224 466,72

-89 444,05

0,00

-89 444,05

0,00

-40 000,19

-40 000,19

-313 910,77

-40 000,19

-353 910,96

TILLGÅNGAR
Kortfristiga placeringar

Kassa och bank
1930 Checkräkningskonto
1940 Bank, övriga tillgångar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
2061 Eget kapital/inbetalda insatser
2068 Vinst/förlust föregående år
2069 Årets resultat
Summa eget kapital
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Skulder
Kortfristiga skulder
2972 Förutbetalda medlemsavgifter

-5 000,00

5 000,00

0,00

2973 Förutbetalda studiedagarsavgifter

-20 400,00

12 900,00

-7 500,00

2990 Uppl kost/förutbet int

-15 000,00

15 000,00

0,00

Summa kortfristiga skulder

-40 400,00

32 900,00

-7 500,00

-354 310,77

-7 100,19

-361 410,96

0,00

0,00

0,00

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Beräknat resultat
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Resultat för studiedagarna i Gävle 2016
Årets studiedagar gav ett faktiskt överskott på 25tkr. Om man räknar in föreningens planerade
återbäring på 59tkr till medlemmarna så blir överskottet 84tkr. Överskottet beror på att vi räknat
med 80 betalande deltagare men det blev 124. Intäkterna blev 50 % större än budgeterat medan
kostnaderna bara blev 20 % högre än budgeterat.
Resultatrapport
Intäkter
Studiedagsavgifter
Bidrag Gävle kommun
Summa intäkter

439 060
15 000
454 060

Kostnader
Föreläsare inkl resor
Arbetsgruppens arvode
Styrelsens boende
Underhållning
Mat och dryck
Lokal och teknik
Summa kostnader

50 832
2 000
20 160
24 500
268 127
63 625
429 244

Resultat

24 861

Föreningens tillskott
Resultat efter tillskott

59 000
83 816

Totalt 143 deltagare
124 betalande deltagare (varav 118 medlemmar i KFR)
19 gratisplatser (varav 14 medlemmar i KFR)

Malmö 170116

Karin Wulff, kassör
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Rapport från KFR:s auktorisationskommitté för tiden 1/1 2016 - 30/4 2017

KFR (dåvarande KLFR) beslutade införa auktorisation av familjerådgivare fr.o.m. 1/1 1994.
Under perioden 1/1 2016 till 27/5 2016 har Auktorisationskommittén bestått av
Joanna Davidsson, Trelleborg, Per Landberg, Stockholm och Åsa Wallander, Gävle.
Sedan 27/5 2016 har Auktorisationskommittén bestått av Karin Hansson, Jönköping, Sverker Mörlin,
Västerås och Jan Ohm, Huddinge. Kommittén kommer att fortsätta sitt uppdrag även under
kommande verksamhetsår.
Auktorisationskommittén har under det gångna 1,5 året sammanträtt sex gånger för att göra
bedömningsunderlag till styrelsen vid auktorisationsansökningar och för att sätta in den nya
kommittén i arbetet. Föredragningar vid styrelsens sammanträde har skett vid fyra 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 136 arbetstimmar och 50 restimmar.
Vid årsmötet 2014-05-14 beslutades om ändrade kriterier för auktorisation innebärande
att sökande skall ha minst motsvarande 7,5 högskolepoäng sexologisk utbildning.
att detta krav ska träda i kraft den 1/1 2018.
Under verksamhetsåret 1/1 2016 - 30/4 2017 har 11 ansökningar inkommit. Nio av dessa
ansökningar har bifallits, för en har begärts komplettering (och kommer att godkännas därefter) och
en har avslagits.
Totalt har 328 familjerådgivare auktoriserats under åren 1994 – 2017. Under samma tid har 62
familjerådgivare fått kompletteringsbesked och av dessa har senare 35 st auktoriserats.
Avgiften för auktorisation är 1.000:-.
Auktorisationskommitténs kostnader har under året 2016-17 varit 10.227:-. Intäkterna som avser
auktorisationsavgifter har varit 10.000:-.
Sedan starten 1994 har auktorisationskommitténs kostnader varit 145.775:- och intäkter 167.700:-,
varför arbetet har varit ekonomiskt självbärande.

Jönköping den 18 april 2017

KFR:s auktorisationskommitté

Karin Hansson

Sverker Mörlin

Jan Ohm
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VERKSAMHETSPLAN 2017-2018

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 kunskapsmyndighet
MFoF och tillsynsmyndighet IVO i övergripande och principiella frågor. Vi ska också bevaka,
synliggöra och driva yrkesmässiga frågor för familjerådgivare med kommunalt uppdrag.
Mer riktade insatser kommer att ske på följande områden:
Vi ska påbörja att se över innehållet i den nationella statistiken tillsammans med MFoF för att se om
det finns behov av att justera den.
Vi ska tillsammans med auktorisationskommittén se över regler för introduktionshandledning och
auktorisation.
I arbetet med att få en fortsatt stark Familjerådgivning i framtiden ska vi när det gäller det
förebyggande arbetet, stödja nätverket ”Ny teknik”s arbete med en ”Familjerådgivningsportal” samt
samla Familjerådgivningarnas erfarenheter av olika typer av arbete med grupper.
När det gäller Familjerådgivningen och ”barn som bevittnat våld” vill vi börja samla kunskap om vad
de nyare tolkningarna av begreppet innebär för Familjerådgivningen.
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Ekonomisk förvaltningsplan 2017
Budget(tkr)

Intäkter
Budget 2017
3050

Medlemsavgifter

3051

Auktorisationsavgifter

3052

Studiedagarsavgifter

3053

Studiedagar sökta medel

123
5
236
0

Summa intäkter

364

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
336
40
2
1
1
5
0
4
464

Resultat
8999 Årets resultat

-100
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Årets budgeterade underskott på 100tkr beror på styrelsens beslut att erbjuda reducerad
studiedagsavgift för medlemmarna.
Studiedagarna har under de tre senaste åren gått med vinst, därför har styrelsen beslutat
reducera studiedagsavgiften 2017 med 1000kr per medlem. Det ger ett budgeterat
underskott på 100tkr för studiedagarna beräknat på 100 deltagare (betalande medlemmar) i
Uddevalla.
Budgeten för 2017 innehåller endast mindre justeringar när det gäller relativt små
utgiftsposter såsom redovisningstjänster, bankkostnader och uppvaktning/avtackning.
Föreningens löpande utgifter kan bli något högre 2017. Det beror på att de två
suppleanterna deltar i alla styrelsemöten under hela året. Även utbytet med KYFA där vi
erbjuder en gratis plats på våra studiedagar och de gör detsamma för oss på sina studiedagar
ökar kostnaden för hotell och resor samt en gratis plats på studiedagarna. I dagsläget ser de
ökade utgifterna dock ut att rymmas inom samma ramar som föregående år.
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.
Budgeten innebär att föreningens ekonomiska buffert kommer att motsvara en tredjedel av
föreningens omsättning, ca 200tkr. Beslutet om ekonomisk buffert fattades av styrelsen
160524 (§6).
Malmö 161017

Karin Wulff, kassör KFR
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Styrelsens förslag till årsmötet angående stadgeändringar innebärande att ta
bort passivt medlemskap, förtydliga om när medlemskap upphör samt
förflyttning av text rörande auktorisation
Under de senaste åren har styrelsen på olika sätt arbetat med frågor som hör samman med
medlemskap och auktorisation. Vi har sett att det finns en del otydligheter i formuleringar och har
också kommit fram till att vi uppfattar det passiva medlemskapet som otidsenligt. Förr var det mer
vanligt att när man väl började arbeta som kommunal familjerådgivare så gjorde man det fram till
pension samt att man gjorde det som kommunalt eller landstingskommunalt anställd. Det passiva
medlemskapet var ett sätt att fortfarande få ta del av vad som skedde inom KFR. Idag är det fullt
möjligt genom att det allra mesta materialet på hemsidan ligger öppet för vem som helst. Idag går
många mellan yrken och anställningar på ett annat sätt. När föreningen ändrade beskrivningen från
intresseförening till yrkesförening var det ett sätt att stärka och värna just familjerådgivning på
kommunalt uppdrag. Vår intention med dessa stadgeändringar är:
att KFR ska vara en yrkesförening för dem som arbetar med familjerådgivning på kommunalt
uppdrag
- auktorisation av KFR bara kan användas av dem som arbetar på kommunalt uppdrag och är
medlem i föreningen.

Styrelsen föreslår därför årsmötet att göra följande ändringar i stadgarna under rubrikerna
medlemskap, auktorisation och föreningsavgifter:

Från
§2 Mom1
”Medlemskap kan ansökas av alla som arbetar med familjerådgivning i kommunal anställning eller
uppdrag enligt det lagstadgade kommunala ansvaret. Att vara KFR auktoriserad familjerådgivare
förutsätter medlemskap i föreningen.”
Till
§2 Mom1
”Medlemskap kan ansökas av alla som arbetar med familjerådgivning i kommunal anställning eller
uppdrag enligt det lagstadgade kommunala ansvaret.”

Från
§2 Mom2
”Medlem som lämnar sin anställning som familjerådgivare, har möjlighet att kvarstå som passiv
medlem efter ansökan till styrelsen. Passivt medlemskap innebär:
a) Att medyttranderätt närvara vid föreningens medlemsmöten
b) Att delta i studiedagar och annan verksamhet anordnad i föreningen
c) Att bli informerad om föreningens verksamhet på samma sätt som övriga medlemmar”
§2 Mom3
”Medlemskap upphör, förutom när medlem så begär, om medlemsavgiften ej betalats under ett
kalenderår.”
Till
§2 Mom2

20
”Medlemskap upphör när medlem så begär, om medlemsavgiften ej betalats under ett kalenderår,
samt om medlem inte längre arbetar med familjerådgivning på kommunalt uppdrag.”

Från
§3
”Medlem i föreningen kan erhålla auktorisation som familjerådgivare enligt särskilda regler, som
fastställs av årsmötet.”
Till
§3
”Medlem i föreningen kan erhålla auktorisation som familjerådgivare enligt särskilda regler, som
fastställs av årsmötet. Att vara KFR auktoriserad familjerådgivare förutsätter medlemskap i
föreningen.”

Från
§4
”Medlemsavgiften bestäms för varje år av årsmötet. Avgiften för passiv medlem ska vara halva
beloppet för aktiv medlem”
Till
§4
”Medlemsavgiften bestäms för varje år av årsmötet.”

21

Motion till KFR:s årsmöte 2017

Skapa en ”Familjerådgivningsportal”
Goda familjerelationer är grundläggande för folkhälsa och barnens bästa. Ett viktigt stöd för
människor är tillgång till familjerådgivning. Familjerådgivning innefattar terapeutiska samtal men
också kunskapsförmedling i frågor som rör familjerelationer.
Kunskapsförmedlingen är viktig i det akuta skedet av problem men är också en viktig förebyggande
åtgärd. Vi familjerådgivare besitter en unik erfarenhet och kunskap i familjerelationsfrågor. Den
kunskapen borde på ett systematiskt sätt kunna samlas och förmedlas till intresserade.
Vårt förslag är att vi familjerådgivare startar en ”Familjerådgivningsportal” där människor kan få
tillgång till kunskap i familjerelationsfrågor baserat på forskning och beprövad erfarenhet.
Det vi kan uppnå är att






Familjerådgivare stimuleras att systematisera sin kunskap
Familjerådgivning når många fler än idag; de som har hög tröskel att besöka oss, de som får
vänta, de som ännu inte har stora problem.
Familjerådgivare får möjlighet att förmedla kunskapen i olika medier; skrift, ljud, film
Familjerådgivare kan göra en satsning på kunskapsförmedling på fler språk än svenska
Familjerådgivarna i landet använder sina gemensamma resurser på ett optimalt sätt

I förlängningen kan man tänka sig att portalen kan erbjuda rådgivning på nätet. Men det kan bli en
senare fråga.
Det finns ett antal grundläggande frågor som måste lösas. Hur ska portalen finansieras, vem äger
den, vem tar ansvar för den, vad ska den innehålla.

Vi föreslår att
KFR stödjer iden att starta en för familjerådgivare gemensam portal för familjerelationsfrågor och att
nätverket ”Familjerådgivningen och den nya tekniken” fortsätter processen i samråd med KFR.

Jönköping 170320
Karin Hansson, Margareta Teke
Familjerådgivarna i Småland
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Styrelsens svar på motion från Karin Hansson och Margareta Teke

Vi kan konstatera att i den tid vi lever nu söker de flesta inte kunskap om par- och familjerelationer i
litteraturen. Den absolut vanligaste åtgärden är i stället att söka den via nätet. Vi kan också
konstatera att den kunskap som förmedlas där är av skiftande kvalitet och i väldigt liten utsträckning
kommer från Familjerådgivarnas stora kunskaps- och erfarenhetsbank. Det är därför glädjande att
nätverket ”Ny teknik” vill arbeta med att möjliggöra en ”Familjerådgivningsportal”. Som Karin och
Margareta konstaterar är det många frågor som behöver lösas innan en sådan portal kan bli
verklighet. Som ett led i det arbetet har tre familjerådgivare från nätverket (varav en är
styrelseledamot) i april i år besökt MFoF för att se i vilken utsträckning de kan vara behjälpliga i
frågan. Föreningen har stått för reskostnaden och en återrapportering kommer att ske till styrelsen.

Styrelsen föreslår därför årsmötet att bifalla motionen.

