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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  Malmö, en gång i Norrköping och 

en gång i Stockholm. Det fjärde mötet skedde  digitalt pga. Covid19 .Suppleanterna har kallats till alla 

styrelsemöten och har varit lika delaktiga i arbetet som övriga ledamöter. Arbete har också skett 

mellan våra möten. Vi har fortsatt sträva efter att hålla nere föreningens kostnader genom att utföra 

så många arbetsuppgifter som möjligt inom styrelsen och inte anlita extern hjälp.  

Vi har granskat våra texter i policydokument och kvalitetsdokument i ett normkritiskt perspektiv och 

förändrat en del lydelser och detta arbete är nu slutfört för denna gång. 

Annika Grufman Kalén har deltagit på KYFAs studiedagar, i enlighet med det samarbete vi nu har med 

dem. Hon fick med sig bra tankar och goda möten och samarbetet med KYFA kommer att fortsätta. 

Vid vårt möte i Stockholm i november gästades vi av Ulrik Stenberg och Margareta Bolmberg från 

MFoF. De vill samarbeta med oss dels kring den nationella strategin kring Föräldraskapsstöd och dels 

kring den så omtalade enkäten om familjerådgivningen som ska lämnas ut någon gång. Nu är den på 

nytt försenad pga. Coronapandemin. Vi ska också ha ett samarbete kring utarbetandet av nytt 

Meddelandeblad då detta utgått. De ställde spännande och utmanande frågor till oss om hur 

familjerådgivningen arbetar nu jämfört med förr. Har vi förändrat något? Hur är vår roll i en allmän 

samhällspåverkan? Hur samarbetar vi med andra myndigheter och hur ska det se ut framåt? 

På vårt styrelsemöte i Norrköping fick vi även information om deras arbete på familjerådgivningen 

med våldsutsatta relationer. Imponerande och inspirerande att lyssna på. Kontakta dem gärna för att 

få information om deras goda arbete! 

Vi har för övrigt arbetat mycket med att planera årets studiedagar med ett så gott innehåll som 

möjligt . Ett roligt arbete som krävt mycket tid som vi nu tyvärr inte fick chans att arrangera till slut.  

Så sorgligt!  
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Medlemsutvecklingen    

Antalet medlemmar 2019-05-23 var 295 personer. 2020-06-09 är medlemsantalet 284 personer. Det 
har tillkommit 31 nya medlemmar under verksamhetsåret och 42 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. 

 

Hemsidan 

Under året 2019 har en stor förändring skett gällande hemsidan. Torsten Hemlin har överlämnat 

stafettpinnen som webbansvarig till Helena Bucht, Luleå, som valdes in i styrelsen i samband med 

årsmötet 2019. Torsten har under året successivt introducerat och överlämnat ansvaret. Idag är 

Torsten en glad pensionär, men vid behov bidrar han med sin kunskap om och sina erfarenheter av 

hemsidans hantering.  

Tyvärr har det varit en del krångel med hemsidan under en stor del av 2019/2020. Aviseringarna i 

samband med nya inlägg på hemsidan har inte fungerat för ett flertal medlemmar. Det har också 

varit bekymmer med anmälningsformuläret till studiedagarna, då inte alla anmälningar kommit fram. 

Vår IT-support har i dagsläget gjort en del strukturella och tekniska förändringar och nu hoppas vi att 

problemen ska vara lösta.  

Statistik visar att hemsidan är välbesökt. Många medlemmar har hört av sig med tips på inlägg till 

hemsidan. Alla bidrag tas tacksamt emot! Det är mycket värdefullt att vi alla kan ta del av det arbete 

och den utveckling som pågår på de olika mottagningarna i landet. Var och en kan gärna bidra ännu 

lite mer, exempelvis genom att lämna en kommentar till de inlägg som görs.  

 
Sexologiutbildning för familjerådgivare   

Styrelsen har haft kontakt med kursarrangören och de beräknar att starta en kurs under våren 2021. 
Malmö Universitet har önskat en dialog med oss i styrelsen angående kursens innehåll och upplägg 
under hösten.  
 

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 november 2019 hos Stockholms stads familjerådgivning. 

En mycket givande dag för oss som var där!  
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Vi har också gått ut med en förfrågan kring hur många mottagningar i landet som använder sig av FIT 

och till dessa kommer en enkät att skickas för att få en uppfattning om vad de stora fördelarna är och 

om man på generell basis kan finna något slags mätvärde på hur hjälpsamt det är med 

familjerådgivning för de som besöker oss. Denna kommer att redovisas senare under året. 

 
Nätverket ”Den nya tekniken”                                                                                                                                      
 
Detta nätverk har inte haft någon aktivitet under verksamhetsåret. 
 

 

En minnesbild från KFR:s studiedagar med ” GAMMALT och NYTT” på Klockargården i Tällberg den 

22 - 24 maj 2019 

 

Trots regnigt och lite kyligt väder fick vi uppleva tre intressanta och inspirerande dagar i Tällberg. När 

solen väl sken upp fanns möjligheter att njuta utomhus i de vackra omgivningarna samt att 

promenera och se den glittrande Siljan.  

Studiedagarna pågick från onsdag lunch till fredag lunch. Redan under registreringen bjöds vi på 

trevlig underhållning i form av fiolmusik av Leksands lilla spelmanslag från Kulturskolan. 

Under invigningen talade Göran Greider, samhällsdebattör, författare, journalist och poet. Han 

talade bl.a. om kopplingen mellan inre-, mellanmänskliga- och samhällsstrukturer. Göran satte ljuset 

på rådande samhällsförändringar som hotar att bygga upp barriärer mellan människor bl.a. det 

ökade statustänkandet och hur det påverkar oss människor. Det som slog an hos mig var Görans 

breda perspektiv och djupa kunskaper även om vårt inre. Vi var många som hade velat höra mer av 

Göran. 

Därefter följde information från Länsstyrelsen om föräldraskapsstöd. Elisabeth Holm, regional 

samordnare för föräldraskapsstöd, talade om uppdraget att stärka relationerna mellan föräldrar och 

barn samt grupper före barns födelse. Målet är att alla föräldrar ska erbjudas stöd. Vidare 

målsättning är jämställt föräldraskap och jämlik hälsa. MFOF har fått i uppdrag att utveckla en 

nationell strategi gällande kunskap, tillgänglighet och organisation. Syftet är att minska såväl 

personligt lidande som samhällsekonomiska kostnader.  

Eftermiddagens programpunkt ”Erfarenhetsutbyte” var mycket uppskattad. Vi träffades i 

smågrupper från olika mottagningar för att diskutera diverse aktuella tema. Denna samlade kunskap 

inspirerade mig och gav mig många tankar om viktiga frågor att fundera vidare kring.  

Middag och underhållning av artisten och konstnären Katarina Sakrisson avslutade onsdagen. 

Torsdagen startade med en föreläsning av Anna Gerge, PhD, leg. psykoterapeut och handledare. 

Utifrån ny kunskap om anknytning och hjärnans utveckling talade hon om vikten av att lugna och 

reglera de vi möter samt hur vi kan göra det i metod och relation. Vi fick också ta del av 

resursaktiverande metodik från den kliniska hypnosens tradition och fick själva pröva på en 

inledande resursstärkande övning. Detta som inspiration till såväl kliniskt arbete som egenvård.  
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Jag fäste mig mycket vid vikten av att förmedla hopp om förändring, att främja självreglering och 

självmedkänsla samt hur vi på olika sätt kan ta hand om vår kropp så att vi blir starkare och kan 

hjälpa kroppen till återhämtning och läkning. Forskningen kring hjärnans förmåga att, via sinnet, 

förändras till det bättre så vi tillfälligt kan få ett lättare sinne och känna oss gladare liksom att detta 

leder till långsiktig förändring känns hoppingivande.  

Efter lunch och KFR:s årsmöte fick vi lyssna till Marit Danielsson och Magnus Abrahamsson som 

driver ”Skilsmässopodden”. De samtalade med familjerådgivarna Annika och Carlos, från RFSU:s 

familjerådgivning i Stockholm, kring ”Tankar om en bättre separation” Dittills hade 143 avsnitts sänts 

på nätet. Några av de ämnen som diskuterades var återkommande frågor från podden, såsom olika 

lustproblem, jämställdhet och respekt, förväntningar, hur vi bekräftar varandra samt 

samhällsperspektivet. Vidare samtalsämnen var manligt-kvinnligt, skuld, skam och misslyckanden 

samt maktstrukturer. Hur kan man bära sig själv utan att lägga över på den andre? Frågan om vikten 

av att genomföra en separation på ett värdigt sätt poängterades. Detta som en plikt mot barnen då 

partnern blir en framtida samarbetspartner kring dem. Samtalet var intressant att lyssna till. Det 

konstaterades dock att det förekom få HBTQ- frågor i podden.  

Kvällen inleddes med mingel och bubbel. Därefter följde traditionsenligt festmiddag med 

underhållning och dans. Orkestern Sigges spelade och vi var också utlovade en överraskning. Denna 

visade sig vara deras gästartist, ingen mindre än Gustaf Norén, tidigare frontfigur och låtskrivare i 

Mando Diao. Gustaf inledde, till stor förtjusning, sin repertoar med att framföra ”Strövtåg i 

Hembygden”. Det var en fantastisk kväll på alla sätt, där även vädrets makter var med oss och bjöd 

på en härlig försommarkväll. 

Fredag förmiddag föreläste Iréne Lainio om ”Lust och olust i kärleksrelationen”. Iréne är socionom, 

sexolog, leg. psykoterapeut, lic. hypnospsykoterapeut med EMDR utbildning samt handledare och 

lärare i psykoterapi. Hennes gedigna kunskaper och erfarenheter genomsyrade föreläsningen och 

återigen stod det klart hur mycket anknytning och tidiga relationer påverkar oss i den vuxna 

kärleksrelationen. Irénes tankar kring hur vi utifrån detta kan förstå och arbeta med par som har 

sexuella svårigheter tillförde verkligen inslag som kunde integreras med tidigare kunskap. Liksom 

vikten av att kontakten är återupprättad innan man kan börja arbeta med problemlösning. Att se 

parrelationen som en trygg bas där anknytningsskador kan läka i den nära relationen känns mycket 

tilltalande. 

Därefter följde information från Kfr:s styrelse samt avslutning av dagarna. 

Stort tack till Dalarna för spännande, roliga och välordnade studiedagar. Jag vill verkligen instämma i 

de tankar och reflektioner som framkommit från deltagarna, fem dalahästar av fem möjliga! 

 

Några boktips från dagarna 

Jämlikhetsanden, R. Wilkinson & K. Pickett, 2011                                                                                                       

Den inre ojämlikheten, R. Wilkinson & K. Pickett, 2018                                                                                                     

Hypnos i psykoterapeutiskt arbete, A. Gerge, 2010                                   Psykoterapi som hjälper, A. 

Gerge m.fl., 2015                                    Hälsofrämjande kommunikation i vård och omsorg, A. Gerge 

m.fl., 2013  Hjärnan som ändrar sig själv, L. Cozolino, 2002                                             Buddha´s Brain, R. 

Hanson, 2009                                                       Skamkompassen, D. Nathanson, 1992                                                              

Lyckligt skild, M. Danielsson & M. Abrahamsson, 2017                                         Can Love Last?, S. 

Mitchell, 2003 
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RESULTATRAPPORT 2019 

 

Intäkter                                                                                (föregående år) 

Medlemsavgifter             143 650                                             (139 700) 

Auktorisationsavgifter      10 000                                                   (7000) 

Studiedagarsavgifter         32 754                                              (510 152) 

Studiedagar sökta medel  36 400                                                (57 420) 

Summa Intäkter               222 804                                                714 272 

 

Kostnader 

Hotell, övriga lokalkostnader  62 560                                       (47 810) 

Styrelsemöte, mat                     28 666                                       (22 577) 

Auktorisationskommitté            4 160                                          (4 055) 

Studiedagar kostnad                   2 594                                      (566 950) 

Resekostnader                           42 467                                        (25 053) 

Uppvaktning                                 1 173                                          (2 268) 

Postbefordran                                 167                                             (545) 

KFR hemsida                                 3 752                                          (3 752) 

Bankkostnader                            4 088                                           (3 791) 

Övriga kostnader                            999                                                  (0) 

Summa kostnader                 150 626                                         537 440 

Årets resultat                           72 177                                            29 071 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 

BALANSRAPPORT 2019 

                               Ingående balans                   Perioden          Utgående balans 

TILLGÅNGAR 

Kortfristiga placeringar 

Obligationer, fonder          150 577                              00                        150 577 

 

Summa kortfristiga           150 577                               00                        150 577 

 

Kassa och bank 

Checkräkningskonto          192 783                          126 118                    318 901 

Bank, övriga tillgångar        17 291                                  00                         17 291 

Summa kassa och bank    210 074                         126 118                     336 192 

 

SUMMA TILLGÅNGAR      360 652                          107 577                     468 229 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital                          224 466                               00                               224 466 

Vinst/förlust föregående år136 185                             00                               136 185 

Årets resultat                                                              72 177                               72 177 

Summa eget kapital              360 652                     72 177                              432 829 
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RESULTAT FÖR STUDIEDAGARNA I TÄLLBERG 2019 

Studiedagarna i Tällberg gav ett faktiskt överskott på 66 770:-. 

 

Resultatrapport 

Intäkter 

Studiedagarsavgifter                                             488 900 

Sökta medel                                                              36 400 

KYFA                                                                             1 780 

Summa Intäkter                                                    527 080 

Kostnader 

Studiedagarsavgifter (se spec)                            457 926 

Arbetsgruppens arvode                                             2000 

Blommor till arrangörerna                                           384 

Summa Kostnader                                                460 310 

 

Resultat                                                                  + 66 770 
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RAPPORT FRÅN KFR:s AUKTORISATIONSKOMMITTÉ  FÖR TIDEN 1/5 2019 - 

30/4 2020. 

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 2020. Delar av gruppen och kommer att fortsätta under kommande 

verksamhetsår. 

Auktorisationskommittén har under det gångna verksamhetsåret sammanträtt tre gånger för att göra 

bedömningsunderlag till styrelsen vid auktorisationsansökningar. Föredragningar vid styrelsens 

sammanträde har skett vid ett tillfälle. 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 15 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 2019 - 30/4 2020 har 8 ansökningar inkommit. Samtliga av dessa 

ansökningar har bifallits. En med komplettering. 

Totalt har 354 familjerådgivare auktoriserats under åren 1994 – 2020.  

Avgiften för auktorisation är 1.000:-. 

Auktorisationskommitténs kostnader har under året 2019-20 varit 2.430:-. 

Intäkterna som avser auktorisationsavgifter har varit 8.000:-. 

Sedan starten 1994 har auktorisationskommitténs kostnader varit 154.775:- och intäkter 183.700:-, 

varför arbetet har varit ekonomiskt självbärande. 

Jönköping den 1 april 2020 

KFR:s auktorisationskommitté 

Karin Hansson Sverker Mörlin Jan Ohm 
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VERKSAMHETSPLAN 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. 

 Vi har nu en spännande sammansättning i styrelsen från Sveriges alla hörn vilket är oerhört roligt 

och stimulerande. Och nya personer på viktiga poster som webbredaktör och medlemssekreterare 

har tillkommit vilket känns mycket bra. 

Några i styrelsen har fått bekymmer med att det inte är självklart/tillåtet att vara med i styrelsen för 

arbetsgivarna. De menar att det tar för mycket tid och att det påverkar arbetet för mycket. Vi hoppas 

att detta inte är en kommande trend för då blir det svårt att få ihop en styrelse. Men vi försöker 

arbeta så effektivt och kostnadseffektivt som möjligt och arbetar mycket via mail mellan möten och 

kanske får det bli ännu mera digitala möten i framtiden, vem vet? Men vi tror att styrelsearbetet 

också måste vara förenat med glädje och verkliga möten för att vara lockande. 

Styrelsen kommer under detta år än mer samarbeta kring MFoF både vad gäller resultat och analys 

av enkäten om familjerådgivning, vår roll i det nationella arbetet vad gäller föräldraskapsstöd och hur 

det nya Meddelandebladet om familjerådgivning skall utformas och vad det ska innehålla. De vill 

även ha våra synpunkter på hur vi ska beakta Barnkonventionens lydelser inom familjerådgivningen. 

Sammanfattningsvis tror vi att det här året kommer att präglas än mer av arbete kring förändringar i 

tiden som kommer att beröra även oss på många plan: 

Barnkonventionen- hur säkerställer vi att barnens röster blir hörda? 

Kraven från uppdragsgivare att kunna erbjuda möjlighet till e-bokningar och att kunna erbjuda 

digitala samtal. Hur löser vi detta med sekretess och GDPR mm? 

Vi måste också slå vakt om det genuina med familjerådgivningen och lagens intentioner och att detta 

inte urvattnas. 

Alla dessa frågor rör er medlemmar i hög utsträckning och vi kommer därför att behöva ha dialoger 

med er, det är stora och viktiga frågor där kåren måste få komma till tals så vi hoppas på stor respons 

när vi kommer att lägga ut information och frågeställningar till er på vår hemsida! 

Vi hoppas också kunna påbörja ett samarbete med en filmproducent som vill göra en kvalitetsfilm om 

familjerådgivning! Mycket spännande! 

Arbetet med kraven för auktorisation är också ständigt igång och vi får många frågor från 

medlemmar om att det ibland är svårt att få till sin introduktionshandledning i dessa tider när så 

många erfarna kollegor går i pension.  Vi kommer att fortsätta samtalen kring detta. 
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EKONOMISK FÖRVALTNINGSPLAN 2020 version 1 

Budget (tkr) 

Intäkter                                Budget 2020 

3050  Medlemsavgifter                 140 

3051  Auktorisationsavgifter                5 

3052  Studiedagarsavgifter            295 

3053 Studiedagar sökta medel              0 

         Summa Intäkter                440 

Kostnader 

5010  Lokalkostnad                              3 

5050  Hotell                                      50 

5060 Styrelsemöte mat                     50 

5070 Auktorisationskommitté                           5 

5460 Förbrukningsmaterial                                           0 

5500 Studiedagar kostnad              362 

5800 Resekostnad                              60 

6073 Uppvaktning, avtackning                                     2 

6150 Trycksaker                                     0 

6250 Postbefordran                                                        0 

6490 Hemsidan                                                   6 

6530 Redovisningstjänster                                   1 

6570 Bankkostnad                                4,5 

Summa Kostnader       543,5 

8999 Resultat   Årets resultat                                 -103,5 

Under 2019 års studiedagar var det tyvärr ingen kommun som ville ta på sig kommande års dagar. 

Styrelsen bestämde sig därför för att arrangera men i något mindre skala, med en övernattning. 

Studiedagarna bedöms vara ett viktigt arrangemang utifrån föreningens fortsatta ”överlevnad”. 

Kostnaderna för dagarna har verkligen försökts vara återhållsamma. 
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Vi beräknar återigen att det kommer ca 100 betalande men anser också att ett underskott är befogat 

utifrån förra årets plus på drygt 30 000:- kronor. Detta kan innebära att bufferten om 200 tkr 

kommer att minska under år 2020.  

Ystad 200130   

Marie Björs, kassör  

 

 

EKONOMISK FÖRVALTNINGSPLAN 2020 version 2 

Nytt förslag på budget sedan covid-19 tagit grepp över oss och världen. Svårt att veta när vi kan 

komma igång med fysiska styrelsemöten igen så det blir en budget på väldigt ”lösa” grunder. Jag låter 

även den tidigare budgeten vara kvar. 

 

Intäkter                                                       Budget 2020 

3050   Medlemsavgifter                           140 

3051   Auktorisationsavgifter                      5 

3052   Studiedagarsavgifter                         0 

3053   Studiedagar sökta medel                  0 

           Summa Intäkter:                            145 

 

Kostnader 

5010   Lokalkostnad                                       2 

5050   Hotell                                                   45 

5060   Styrelsemöte mat                              40 

5070 Auktorisations kommittén                      5 

5460 Förbrukningsmaterial                            1 

5500 Studiedagar kostnad                              0 

5800 Resekostnad                                          40 

6073 Uppvaktning, avtackning                       2 

6150 Trycksaker                                                0 

6250 Postbefordran                                         0 

6490 Hemsidan                                                 6 
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6530 Redovisningstjänster                              1 

6570 Bankkostnad                                           4,5 

Summa Kostnader:                                      146,5 

8999 Resultat:                                              Årets resultat -1,5 

 

Ystad 200424 

Marie Björs kassör KFR 

 

 

 

 


