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FÖRSLAG TILL DAGORDNING

för Årsmöte i Föreningen Sveriges Kommunala Familjerådgivare.
Tid: torsdag 23 maj kl.13:30
Plats: Klockargården Tällberg

§ 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 2017 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 2018 inkl. budget
§21 Styrelsens förslag om stadgeändring kassörsval
§22 Studiedagar 2020
§23 Övrigt
§24 Mötet avslutas
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
KFR: styrelse redovisar följande verksamhetsberättelse för tiden 24 maj 2018 – 23 maj 2019

Styrelsens sammansättning och funktion
Elisabeth Staberg, Jönköping

ordförande

Lena Söderberg, Falkenberg

vice ordförande och protokollssekreterare

Marie Björs, Malmö

kassör

Annika Grufman Kalén, Stockholm

medlemssekreterare

Torsten Hemlin, Västerås

webbredaktör

Birgitta Manne, Uddevalla

ledamot

Lena Joelsson, Uddevalla

ledamot

Elisabeth Henriksson, Falun

suppleant

Vakans

suppleant

Revisorer
Anders Bergström, Varberg
Gunilla Bergman, Kungälv
Maria Gregell, Stockholm, suppleant
Vakans, suppleant

Valberedning
Karin Wulff, Malmö sammankallande
Lisa Wall, Halmstad
Gunilla Backlund, Borlänge

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. En halv dag i samband
med studiedagarna. Vid de större mötena har vi träffats en gång i Västervik, en gång i Malmö och två
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gånger i Stockholm. Suppleanten har kallats till alla styrelsemöten och har varit lika delaktig i arbetet
som övriga ledamöter. Arbete har också skett mellan våra möten. Vi har fortsatt sträva efter att hålla
nere föreningens kostnader genom att själva utföra så många arbetsuppgifter som möjligt.
Under den här perioden har vi arbetat med att revidera och förtydliga våra policy och
kvalitetsdokument. Det arbetet som gjordes förra perioden med att förenkla medlemsansökningarna
och göra dem digitalt har underlättat det administrativa arbetet betydligt.
Vi har reviderat regionindelningen för regionombuden för att göra mer sammanhållna regioner .
Elisabet Henriksson har deltagit på KYFAs studiedagar, i enlighet med det samarbete vi nu har med
dem. Goda intryck från de dagarna har publicerats på hemsidan.
Vi har varit svarat på en remiss , SOU 2018:37 Att bryta ett våldsamt beteende-återfallsförebyggande
insatser för män som utsätter närstående för våld. Svaret finns att läsa på hemsidan.
Kontakten med MFoF har vi arbetat med ganska frekvent under denna period, tyvärr med lite klent
resultat då de personer som var våra kontakter för familjerådgivning avslutade sina anställningar
under hösten pga myndighetens flytt till Skellefteå.
Någon ny som är ansvarig för familjerådgivningsfrågorna har inte anställts ännu. Vi har dock bokat
ett möte med generaldirektör Kristina Swartz och en utredare från myndigheten 21/5. Vi har påtalat
att det är angeläget att det finns någon som kan svara på frågor kring familjerådgivning på vår
kunskapsmyndighet. Den omtalade enkäten som skulle ut till landets alla kommuner för att
undersöka skillnaderna i landet för familjerådgivningarna är dock på väg ut enligt uppgift.
På grund av situationen på MFoF ,får därför vårt mål att se hur Familjerådgivningens sekretess och
anmälningsplikt kan påverkas vid lagförändringar avseende barn som bevittnat våld, fortsätta även
nästa verksamhetsår, då vi inte har kunnat göra något i ärendet ännu.
Ordföranden blev inbjuden att tala på en workshop på Kristdemokraternas Regionpolitiska dagar
29/3 i Örebro. Workshopen handlade om föräldraskap och föräldraroll ,-hur samhället kan stötta
familjer och föräldrar. Fint tillfälle att slå ett slag för familjerådgivningen !

Medlemsutvecklingen
Antalet medlemmar 2018-05-24 var 291 personer. 2019-05-23 är medlemsantalet 295 personer. Det
har tillkommit 45 nya medlemmar under verksamhetsåret och 41 medlemmar har avslutat sitt
medlemskap.

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.
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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. Vi kan genom den statistik som
bl a visar antalet besök på sidan se att intresset för hemsidan är högt och ökar. 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.
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.
I ambitionen att digitalisera mer och mer av föreningens material och kontakter har vi under året
gjort så att man kan anmäla sig via nätet om man vill vara medlem i föreningen.
.
Sexologiutbildning för familjerådgivare
I höstas var det ca 30 deltagare på kursen. Den blev tyvärr inte helt optimal då universitetet precis
hade infört en ny läroplattform som man kommunicerar igenom och ingen var så van vid den. Det
skall det kompenseras för till nästa gång.
Kursen brukar ges med ca 1,5 års mellanrum och då går man ut och annonserar kursen/försöker se
hur stort intresset är ett halvår innan. Det bör vara ca 20-25 personer för att den skall ges.
Nätverket ”Våld i nära relationer”
Detta nätverk har inte haft någon aktivitet under verksamhetsåret.

Nätverket ”Feedback som verktyg”
Nätverket har haft en träff under året , i september 2018 i Jönköping.
Denna dag var en kurs med Psykolog Susanne Bargmann från Danmark som är en de ledande
utbildarna i ämnet.
Vi var ett 25 tal familjerådgivare på plats och fick ta del av en mycket givande dag . Det är
inspirerande att se att vi blir fler och fler mottagningar som arbetar med Feedback Informerad
Behandling och att det ger så mycket inspiration i arbetet med våra besökare men också i vår egen
individuella professionella utveckling.
Några familjerådgivare möttes också på den Internationella konferensen i ämnet som hölls i
Östersund i maj vilket också gav nya perspektiv på sin eget lärande och vikten av att möta människor
i de behov de vill bli mötta i.

Nätverket ”Den nya tekniken”
Nätverket har haft en planerad träff oktober 2018 i Skövde. På grund av lågt antal anmälda till träffen
ställdes den in. Ambitionen är att ordna en ny träff under 2019.
Aktiviteten i nätverket är just nu låg och ansträngningarna att hitta någon finansiär av
familjerådgivarportalen har inte varit framgångsrika.
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Studiedagar 2018 i Sunne
En minnesbild från KFRs studiedagar med ”Gôtt och blandat” på Selma SPA i Sunne 23-25 maj 2018
Vi som var där upplevde tre härliga dagar när Sunne visade sig från sin bästa sida med mycket sol och
värme. Förutom föreläsningar och förplägnad inomhus kunde vi också njuta av ångande bad eller
softa i solstolen tillsammans med kollegor från hela landet. Så många goda samtal……
Upplägget var från lunch onsdag till lunch fredag. Blandningen, där föreläsandet och årsmöte
blandades med såväl musik och mat som teater, gav en god smak för alla sinnen.
Hagforspoeten Ismael Ataria talade under inledningen till studiedagarna utifrån sitt viktigaste
verktyg, pennan. En tankeväckande och underhållande betraktelse där vi också kunde associera åt
många håll kring vår samtid och kraften att ha makten över språket och ordet både i det egna
sammanhanget och i samspel med vår omgivning.
Görel Fred, socionom, leg psykoterapeut, utbildare, familjeterapeut och författare, var som
föreläsare först ut att prata under titeln ”Att arbeta med försoning mellan vuxna och deras
föräldrar”. Detta är en föreläsning som griper tag i mig med kraft varje gång jag hör den. Hon
definierar försoning på följande sätt:
”Försoning är att öppna upp för en kontakt med sig själv och därigenom få ett nytt seende på livet.
Försoning är att kapa destruktiva band. Försoning gör ingenting ogjort men gör det möjligt att hela
det som tidigare varit sönder. Försoning är en process genom vilken vi återskapar något som redan
finns och är medfött; frid, frihet från tvånget att hata och vår förmåga att älska oss själva i första
hand och därigenom kunna älska andra människor.”
Görel Freds föreläsning förmedlar så mycket hopp om att kunna göra skillnad som leder till varaktig
förändring. ”En skillnad som gör en skillnad”.
Efter en trevlig kväll med mingel, en god natt och en god frukost (efter ett kallt dopp i Fryken)
återvänder vi till föreläsningssalen och får lyssna till Pernilla Ouis, som utifrån sina egna erfarenheter
och sin och andras forskning förläser om ”Islam, heder och sexuella normer i familjekonflikter. Det är
förstås ett aktuellt men svårt och komplicerat ämne som Pernilla hjälper oss fördjupa vår förståelse
kring.
Efter lunch andra dagen, KFRs årsmöte och ett gripande teaterstycke ”Enstöringen”, en
enmansföreställning från teatergruppen Drivan (en berättelse som grundar sig i erfarenheter från
levande livet) lättas vår tillvaro upp av musik till kaffet med ”Never bråttom boys”. Torsdagen
avslutas som sig bör med en härlig festkväll.
Det känns som att det blir en röd tråd, som går från teaterstycket ”Enstöringen” till fredagens
förmiddagsföreläsning om ”Trauma, stress och krisstöd” av P-O Michel. Michel är läkare, docent och
specialist i psykiatri med erfarenheter från försvaret där han som överstelöjtnant haft en tjänst som
försvarsöverstepsykiatriker. Vi fick lyssna på en föreläsning, som präglades av stor kompetens,
erfarenhet och stringens. Vi fick med oss mycket värdefullt. Något jag, av någon anledning, fäste mig
särskilt vid var hans fem stödprinciper (översättningsbart på mycket inom familjeterapi och
krisbearbetning): ”Stärka säkerhet/trygghet, lugna och stabilisera, stärka tillit, understödja
samhörighet och stärka känsla av hopp”. Ett koncentrat av vad vårt arbete i mycket handlar om.
Michels föreläsning blev en fin avslutning på dessa dagar.
Tack Sunne!
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Styrelsens förvaltningsberättelse 2018
Föreningens omsättning var under året 714 tkr. Den största delen av omsättningen utgjordes av
studiedagarna som omsatte 567 tkr. Årets resultat blev en vinst på 622 kronor!
Årets studiedagar i Sunne blev välbesökta med över 100 deltagare.
Årets budgeterade underskott på 93 tkr beror framförallt på en beräknad förlust av studiedagarna på
100 tkr. Sammantaget gav studiedagarna en vinst på 622 kronor. Målet är att studiedagarna ska gå
med +-0, vilket inte alltid lyckats. Ibland blir det ett överskott och ibland ett underskott.
Styrelsens kostnader blev 96 tkr jämfört med budgeterade 109 tkr. Kostnaden för boende har
framförallt varit svårt att hålla samtidigt som lokalkostnaderna inte behövt kosta så mycket utifrån
att vi ofta kan låna lokaler gratis. Tack Stockholms stads familjerådgivning!
Föreningens tillgångar uppgick vid årets slut till 360 tkr. Föreningens tillgångar var vid årsskiftet
fördelat enligt följande: 150 tkr är placerade i räntefond, 17 tkr på företagskonto och 193 tkr i kassan.

Malmö 190328

_____________________________
Elisabeth Staberg, ordförande

_____________________________

________________________________
Lena Söderberg, vice ordförande/sekreterare

_________________________________

Marie Björs, kassör

Birgitta Manne, ledamot

______________________________

__________________________________

Torsten Hemlin, webredaktör

Annika Grufman-Kalén, ledamot

____________________________
Lena Joelsson, ledamot

_____________________________________
Elisabet Henriksson, suppleant
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RESULTATRAPPORT 2018

Intäkter
Medlemsavgifter
Auktorisationsavgifter
Studiedagarsavgifter

(föregående år)
139 700

(146 350)

7000

(12000)

510 152

(337 700)

Studiedagar sökta medel

57 420

(20000)

Summa Intäkter

714 272

516 050

Kostnader
Hotell och övriga lokalkostnader

-47 810

(-49 646)

Styrelsemöte mat

-22 577

(-26 022)

-4055

(-6188)

-566 950

(-413 285)

-25 053

(-31 484)

-2 268

(-1275)

545

(-2041)

KFR hemsida

-3752

(-3752)

Bankkostnader

-3791

(-3785)

Auktorisationskommitté
Studiedagar kostnad
Resekostnader
Uppvaktning, avtackning
Postbefodran

Summa kostnader

Årets resultat

-685 201

537 440

-29 071

21 390
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BALANSRAPPORT 2018

Ingående balans

Perioden

Utgående balans

TILLGÅNGAR
Kortfristiga placeringar
Obligationer, fonder

151 516,74

-938,88

150 577,86

Summa kortfristiga

151 516,74

-938,88

150 577,86

163 712,3

29 070,78

192 783,09

17 291,14

0

17 291,14

Summa kassa och bank 181 003,45

29 070,78

210 074,23

SUMMA TILLGÅNGAR

28 131,90

360 652,09

Eget kapital/inb.insatser 224 466,72

0

224 466,72

Vinst/förlust föreg.år

0

108 053,47

28 131,90

28 131,90

28 131,90

360 651,19

Kassa och bank
Checkräkningskonto
Bank, övriga tillgångar

332 520,19

EGET KAPITAL OCH SKULDER

108 053,47

Årets resultat
Summa eget kapital

332 520,19
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Resultat för studiedagarna i Sunne 2018
Årets studiedagar gav ett överskott på 622 kronor. Anledningen var
dels att besökarna var flera dels att sponsringen var mycket bra!
Resultatrapport
Intäkter
Studiedagarsavgift

510 152

Sponsring

57 420

Summa Intäkter

567 572

Kostnader
Föreläsare inkl resor
Arbetsgruppens arvode

22 750
2000

Underhållning

30 208

Boende, mat & dryck

511 992

Summa Utgifter

566 950

Resultat
+622:-

Malmö
190131
Marie Björs, kassör
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RAPPORT FRÅN KFR:s AUKTORISATIONSKOMMITTÉ FÖR TIDEN 1/5 2018 - 30/4 2019.

KFR (dåvarande KLFR) beslutade införa auktorisation av familjerådgivare fr.o.m. 1/1 1994.
Vid årsmötet i Gävle den 27/5 2016 valdes Karin Hansson, Jönköping, Sverker Mörlin, Stockholm och
Jan Ohm, Huddinge till ny Auktorisationskommitté. Denna grupp har haft uppdraget sedan dess och
fram till årsmötet i Tällberg 23/5 2019, och kommer att fortsätta under kommande verksamhetsår.

Auktorisationskommittén har under det gångna verksamhetsåret sammanträtt fyra gånger för att
göra bedömningsunderlag till styrelsen vid auktorisationsansökningar. Föredragningar vid styrelsens
sammanträde har skett vid två 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 45 arbetstimmar och 16 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 trädde i kraft den 1/1 2018.

Under verksamhetsåret 1/5 2018 - 30/4 2019 har 5 ansökningar inkommit. Fyra av dessa ansökningar
har bifallits. En har bifallits i avvaktan på komplettering.
Totalt har 346 familjerådgivare auktoriserats under åren 1994 – 2019. Under samma tid har 63
familjerådgivare fått kompletteringsbesked och av dessa har senare 37 st auktoriserats.
Avgiften för auktorisation är 1.000:-.
Auktorisationskommitténs kostnader har under året 2018-19 varit 6.570:-.
Intäkterna som avser auktorisationsavgifter har varit 8.000:-.
Sedan starten 1994 har auktorisationskommitténs kostnader varit 152.345:- och intäkter 175.700:-,
varför arbetet har varit ekonomiskt självbärande.

Jönköping den 5 maj 2019

KFR:s auktorisationskommitté

Karin Hansson

Sverker Mörlin

Jan Ohm
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VERKSAMHETSPLAN 2019-2020

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.
Vid alla förändringar i en styrelse blir det möjligt, och ibland nödvändigt, att förändra och förenkla
rutiner så att det passar bättre. Så har det varit under några år och det kommer att bli nödvändigt
även detta år, då vi får ny ansvarig för hemsidan och vi får ha en beredskap för förändrade rutiner för
kassören under verksamhetsåret.
KFR styrelsen har en tradition att vara flexibel, ansvarstagande och inspirerande att vara en del i, så
vi antar utmaningen utan oro!
Mer riktade insatser kommer att ske på följande områden:
Vi kommer att återupprätta och fördjupa samarbetet med MFoF angående den nationella statistiken
för familjerådgivning och vad deras enkät visar.
Vi vill också belysa situationen för våra mottagningar då vi från flera håll hör signaler om
neddragningar och besparingar som kan påverka familjerådgivningens arbete på ett mycket negativt
sätt. Dessa besparingar går ofta stick i stäv med lagstiftningens intentioner.
Likaså ska vi fortsätta arbetet i samråd med MFoF vad gäller på vilket sätt en ny lagstiftning rörande
barn som lever i konfliktsituationer och våld kan påverka familjerådgivningens roll och
anmälningsskyldighet.
Fler och fler mottagningar går över till bokning av samtal på nätet. Vi vill försöka få en samlad bild av
hur detta fungerar och vad det får för konsekvenser för arbetet och genom det kunna vara ett stöd
för mottagningar som har frågor om digitala tjänster.

14

Ekonomisk Förvaltningsplan 2019
Budget (tkr)
Intäkter
Budget 2019
3050 Medlemsavgifter
3051 Auktorisationsavgifter
3052 Studiedagarsavgifter
3053 Studiedagar sökta medel
Summa Intäkter

135
5
570
55
765

Kostnader
5010 Lokalkostnad

3

5050 Hotell

50

5060 Styrelsemöte mat

30

5070 Auktorisationskommitté

6

5460 Förbrukningsmaterial

0

5500 Studiedagar kostnad
5800 Resekostnader

559
40

6073 Uppvaktning, avtackning

2

6150 Trycksaker

0

6250 Postbefordran

0

6490 Hemsidan

5

6530 Redovisningstjänster

0

6570 Bankkostnad

4

Summa Kostnader

699

Resultat: 8999 Årets Resultat

+66
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Styrelsens förslag till årsmötet angående stadgeändringar innebärande att
kassör väljs särskilt av årsmötet i stället för att väljas av styrelsen.
Uppgiften att vara kassör har visat sig vara svårare att få någon i styrelsen att vilja ta på sig än övriga
uppdrag som fördelas. Det är därför mindre lämpligt att lämna styrelsen ensamt ansvarig för att få en
kassör för föreningen. Om det inte lyckas måste nytt årsmöte utlysas. Styrelsen anser därför att både
ordförande och kassör ska väljas av årsmötet vilket betonar allas ansvar för föreningens fortlevnad.
Det är vanligt i föreningssammanhang att båda dessa poster väljs av årsmötet.
Styrelsen föreslår därför årsmötet att göra följande ändringar i stadgarna under rubrik Styrelsen:
Från
§5
Föreningens styrelse består av ordförande, sex ledamöter och två suppleanter, vilka väljs av årsmötet.
Styrelsens ordförande väljs därvid särskilt för ett år. Övriga ledamöter och suppleanter väljs för två år
i taget på så sätt att halva antalet utses vid varje årsmöte.
Till
§5
Föreningens styrelse består av ordförande, kassör, fem ledamöter och två suppleanter, vilka väljs av
årsmötet. Styrelsens ordförande och kassör väljs därvid särskilt för ett år. Övriga ledamöter och
suppleanter väljs för två år i taget på så sätt att halva antalet utses vid varje årsmöte.
Från
§6
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutsför, då mer än
halva antalet ledamöter och suppleanter för dem är närvarande. Styrelsen utser
auktorisationskommitté.
Till
§6
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. Styrelsen är beslutsför, då mer än halva
antalet ledamöter och suppleanter för dem är närvarande. Styrelsen utser auktorisationskommitté.

