Protokoll styrelsemöte, KYFA, ”del 2” 2021-11-19
Deltagare: Margaretha Ohlsson (suppleant, tillförordnad mötesordförande på detta möte), Mats
Ekerbring (Suppleant), Lars Crondahl (kassör), Ewa Erlingdotter Fall (sekreterare), Jan Sjögerud
(adjungerad). Mötet skedde via digital plattform, Teams.
Mötet har delats upp i två delar. Delmöte 1 skedde 2021-11-12. Särskilt protokoll har skrivits för
detta möte.

1. Genomgång/uppföljning av protokollet för årsmötet på Familjerådgivardagarna i
Härnösand 2021-09-17. Vi konstaterade att protokollet för årsmötet inte har kommit oss
till del, så uppföljning av årsmötesprotokollet sker vid nästa styrelsemöte. Uppföljning
sker av protokollet av ”delmöte 1” som föregick dagens möte.
Jan Sjögerud tar upp den strategiska framtidsplanen för Svenska kyrkans
familjerådgivarbyråer. Mats Ekerbring blir stödfunktion för Jan i arbetet med Strategiska
framtidsplanen. Jan ansvarar för att boka in tider tillsammans med Mats. Jan skickar allt
sitt material till Mats så han får insyn i arbetet. Det möte som bokats för den strategiska
framtidsplanen den 2021-11-24 ställs in. Jan ansvarar för att skicka ut meddelande till alla
medlemmar om att mötet ställs in.
2. Genomgång av tider för kommande styrelsemöten fram till nästa årsmöte.
Möten sker enligt följande:
2021-11-19 (dagens möte), 2022-03-24, 2022-05-20 möte tillsammans med
auktorisationsgruppen, samt 2022-08-26 på plats i Stockholm.
3. Genomgång av föreningens budget- och verksamhetsplan för nästa år som antagits av

årsmötet. Kassör Lars Crondahl har vid mötestillfället inte åtkomst till kassauppgifterna
Lars inkommer med följande uppgifter 2021-11-23: Kassa: 63. 969,10 kronor.
Genomgång av delmålen. Se delmålen separat.
4. Genomgång av medlemsregistret, samt besluta om hur och när fakturatutskicket för

medlemsavgiften ska ske. Kassör Lars Crondahl inkommer senare med de uppgifterna.
5. Planering av Familjerådgivardagen 2022-03-25.

Margaretha Ohlsson och Kajsa Larsson (styrelseordförande, deltar ej detta möte), samt
Ewa Erlingsdotter Fall (sekreterare) kommer under ”delmöte 1” fram till att det varit
omöjligt att komma överens om kostnaden med föreläsare Elaf Ali´s agenter. Kajsa har
efter mötet varit i kontakt med Origomottagningen och en kontakt hon har där. De har
tackat ja till att föreläsa i samma tema, ”Hedersrelaterat våld”. Kajsa har även kontaktat
Olga Persson som är statsvetare och hon har varit sommarpratare i P1. Även hon har
tackat ja till att föreläsa på Familjerådgivardagen. Familjerådgivardagen är
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”Stockholmsbyråns dag”. De har bytt lokaler till Högalidskyrkan och vi kommer att få se
deras nya lokaler. Vi kommer att äta lunch där till en kostnad av 100 kr/pers.
Stockholmsbyrån kommer att stå för den kostnaden. Fika kommer att kosta 50 kr/pers.
Olga Perssons arvode är 5000 kr. Origomottagningen kommer att föreläsa gratis.
Cirkapris för fika för dagen (alla) landar på 1850 kr + 5000 kr för Olga Perssons
föreläsning. KYFA kommer att ha råd att stå för de kostnaderna. Vi resonerar oss fram till
att om det blir gratis så är det möjligt att fler kommer att delta. Beslut – att KYFAs
medlemmar får familjerådgivardagen gratis.
Det beslutas också att Jan och Mats kommer att prata om den Strategiska framtidsplanen,
förslagsvis efter lunch. De behöver ca 90 minuter.
Vi diskuterar också möjligheten att erbjuda Familjerådgivardagen digitalt. Det kan
underlätta för de som bor långt bort att kunna delta. Förra året var den helt digital och det
tyckte de flesta fungerade mycket bra. Så om det blir nya restriktioner så tänker vi att det
inte kommer att vara några problem att lösa det om det skulle bli helt digitalt. Frågan är
hur vi löser det om vi kommer att ha både på plats och digitalt, en ”hybridlösning”? Det
måste i så fall lösas med den teknik som finns på plats i de lokaler vi ska vara. Då ingen
av oss som deltar i mötet har tillgång till de lokalerna så beslutar vi att Kajsa Larsson
(ordförande KYFA) är den som är bäst lämpad att undersöka de möjligheterna
tillsammans med sina kollegor på Stockholmsbyrån då de har tillgång till lokalerna. När
vi vet hur/om det går att lösa så beslutar vi om hur vi går till väga. Om
Familjerådgivardagen måste lösas digitalt pga. nya restriktioner så kommer vi att lösa det
tillsammans.
Sista anmälningsdag för Familjerådgivardagen bestäms till 2022-02-25.
6. Genomgång av arbetet på den nationella nivån och ”Reklamkampanjen”.
På Familjerådgivardagarna i Härnösand berättade Örebro-byrån om sitt arbete med
”Reklamkampanjen”. Caroline Burstedt på Örebro-byrån har möjlighet att flika in och
berätta om den på vårt möte. Caroline berättar att Anne-Marie Lundholm (kommunikatör
på nationell nivå) filmat och intervjuat henne om hur familjerådgivningen har påverkats
och hur de löst problem under pandemiåret. Caroline har dock ännu inte fått någon
återkoppling på intervjun. Jan Sjögerud ska ta kontakt med Anne-Marie Lundholm och
stämmer av hur det gått med det arbetet. Om det visar sig bli bra vill vi kunna använda
filmen på våra hemsidor.
Jan berättar också om våra KYFA-riktljer ”blå boken”. Den är under uppdatering. Jan har
lagt en beställning på det till Stifts-kommunikatörerna och han har fått en offert på det
arbetet. Stiftet kommer troligen att kunna stå för den kostnaden?? Broschyren kommer
inte att tryckas upp utan framöver endast finnas tillgänglig som pdf att trycka ut via
hemsidan och på nationella sidan.
7. Befattningsutbildningarna och hur de ligger till.
Jan Sjögerud berättar att årets befattningsutbildning i Familjerekonstruktion har varit en
utmaning att få ihop. Planen var först att hålla den i maj 2020, sen blev den pga pandemin
uppskjuten till december 2020, och sedan ytterligare två gånger, vår 2021, och slutligen
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nu blev den av 15-18 november 2021. 3 ledare har varit tillfrågade och involverade hela
vägen, men deltagarantalet har påverkats av pensionsavgångar, föräldraledigheter och
liknande. Det har varit svårt att få ihop budgeten då flera deltagare föll bort, men det gick
ändå bra att få ihop budgeten någorlunda, men går till viss del back. En deltagare som var
anmäld dök inte upp och hörde inte av sig. Jan försökte nå personen utan framgång. Jan är
viss om att personen hade all information angående kursen i god tid innan då de haft
dialog om det. Jan kommer därför att kontakta det pastorat personen arbetar i och begära
in den personens fulla deltagaravgift från pastoratet.
Med anledning av det som hände så diskuterar vi om huruvida vi behöver införa regler så
som till exempel en icke återbetalningsbar anmälningsavgift inför kommande
befattningsutbildning i maj 2022. Även om det är ovanligt så kan det hända igen, och det
är riskabelt ur budgetsynpunkt. I så fall skulle vi skilja på kostnad för föreläsare och
boende. Eventuellt att vid sjukdom kräva läkarintyg för återbetalning av
anmälningsavgift. Lars Crondahl och Margaretha Ohlsson undersöker på varsitt håll hur
man löst sådana frågor via kontakter de har. Frågan följs upp på Styrelsemöte under
våren.
Beträffande befattningsutbildningen den 2-6/5 2022 så är det mesta fastställt. Den
kommer att ske på Marielund, Ekerö. Total kostnad beräknas till ca 180.000 kr. Trolig
kursavgift för deltagare är 10.000. Tema EFT, anknytning och sexuella dysfunktioner.
Margaretha Ohlsson fastställer ett detaljerat innehåll i ett kommande utskick. Intresset för
kursen är stor och många som redan gått sina befattningsutbildningar kan tänkas vilja
delta. De som inte är klara med sina befattningsutbildningar har företräde. Det behöver
dock fastställas ett högsta tak för antal deltagare om det blir högt tryck på
befattningsutbildningen.
8. Punkt om Strategisk framtidsplan har redan diskuterats under mötet. Se punkt 1 och punkt
5.
9. Julbrev till alla deltagare, innehåll och utskick.
Jan Sjögerud och Kajsa Larsson sammanställer och skickar ut julbrevet gemensamt.
Innehåll kommer vara Familjerådgivardagen, Befattningsutbildningen. Margaretha
Ohlsson skickar innehåll och kursplan till dem. De kommer också innehålla berättelse
från studiedagarna, årsmöte, ny invald i styrelsen: Mats Ekerbring. Västeråsbyrån nedlagd
efter Maria Johanssons pensionsavgång. Mats Ekerbring önskar få in en kort
nulägesanalys från alla byråer innan sista februari. Vi behöver få in info om flera byråer
är hotade av nedläggning, eller framgångsfaktorer att ta del av. Viktigt! att få in inför
mötet om den strategiska framtidsplanen på familjerådgivardagen den 25/3.
10. Statistiken för året 2021:
Jan informerar: Vissa byråer har inte inkommit med statistiken. Statistiken tycks visa att
pandemiåret lett till färre besök. Några byråer har inte tagit emot fysiska besök alls utan
endast digtalt/telsamtal, andra har tagit emot fysiskt och digitalt. Då flera byråer lagts ned,
visar ändå statistiken att kvarvarande byråer fått ett ökat antal besökare, trots att graferna
ser ut att visa på en nedåtgående trend av besökare, och det stämmer inte med
verkligheten. Det är problematiskt att vi inte får in all statistik eftersom statistiken är ett
viktigt verktyg för att visa att vi behövs, så är det mycket viktigt att alla byråer lämnar in
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sin statistik! Målsättning att ALLA byråer lämnar in sin statistik! Det är viktigt inför vårt
arbete med den strategiska framtidsplanen.
11. GDPR-riktlinjerna på hemsidan.
Texten för GDPR är klar. Den kommer läggas in på riktlinjerna i bilaga 4. De ersätter den
gamla personuppgiftslagen PUL och heter nu Dataskyddsförordningen. Den läggs in som
”print on demand” på hemsidan när nytrycket av riktlinjerna är klara (se även punkt 6).
12. Övriga frågor:
Jan Sjögerud informerar om den digitala IT-plattformen för familjerådgivning som tagits
fram av stiftet. De byråer (ett fåtal) som provat den är mycket nöjda. Det är en förmån att
ha tillgång till det då den inte kostar oss något. Det är bra om vi blir fler som använder oss
av den då den är bedömd som säkrare än till exempel ”Teams”. Förvaltningen av systemet
får vi gratis via stiftet.
Margaretha Ohlsson (Lund-byrån) tar upp det statistikinstrument som hon och Ewa
Erlingsdotter Fall (Åkersberga-byrån) har prövat som ett ”pilot-projekt” under två års tid
(-20 -21). Vi har utvärderat, lagt in nya variabler och testat vidare. Systemet är enkelt,
men ändå svårt att få en tydlig överblick över statistiken. Nu finns tillräckligt underlag
och pilotprojektet kommer inte att fortsätta under år 2022. vi avvaktar Jan Sjögeruds
utvärdering av statistiksystemet.

Åkersberga den 25 november 2021

Ewa Erlingsdotter Fall
Sekreterare, KYFA
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