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Svenska föreningen
för familjeterapi

främja och bidra till teori- och
metodutveckling samt
forskning inom familjeterapin
och dess gränsområden  
representera familjeterapins
intressen i offentliga
sammanhang och aktivt driva
frågar som rör familjeterapin  
verka för spridning av
information om familjeterapi
som behandlingsmetod 
främja kontakterna mellan
familjeterapeutiskt
verksamma inom och utom
Sverige  
verka för att Svenska och
Nordiska kongresser kommer
till stånd  
stödja lokala
familjeterapiföreningar  
verka för att lokala
familjeterapiföreningar bildas
i områden där sådana saknas 

Svenska föreningen för
familjeterapi, förkortat sfft, är en
ideell förening vars syfte är att
representera familjeterapins
utveckling i Sverige genom att: 
 

Föreningen bildades 1987. Föreningen har
cirka 800 medlemmar. Föreningen ger ut

en tidskrift, numera nättidning, Svensk
FamiljeTerapi (SFT). Som medlem i sfft får
du även tillgång till den nordiska tidsskrfit
Fokus på Familien digitalt. Medlem blir du

genom din lokalförening. 



BLI 

MEDLEM Lokala styrelsen har
följande utseende:

Betala  in till PG nummer: 461 45 80-1.
Skriv namn och  år man betalar för 
 som meddelande. 
Skicka också ett mail till:
amber.cook@svenskakyrkan.se med
namn och mejladress.

Bli studerandemedlem i
Familjeterapiföreningen Mitt-Sverige

för 100 kr per år! Gäller även
pensionärer!

Ordinarie medlemsavgift 300 kr per år.
 

Hur gör man för att bli
medlem?

Amber (Cook) Forsberg,
Svenska Kyrkan, Ordförande
amber.cook@svenskakyrkan.se

Niklas Åhlund, Socialtjänsten
Bergs Kommun, Kassör

Yvonne Hallen, Värsta Diakoni
Familjerådgivning, Ledamot

Anna Jakobsson,
Socialtjänsten Sundsvall,
Ledamot

Ingrid Jonsson, Socialtjänsten
Strömsund Kommun, Ledamot

Gabriella Henriksson, BUP
Östersund, Ledamot

I och med inbetalning och anmälan av
mailadress godkänner du att du finns med i

föreningens mailregister för
föreningsrelaterade utskick. 

Registret hanteras enligt GDPR.

Familjeterapiföreningen Mitt-
Sverige har medlemmar
verksamma inom olika

sektorer i Jämtlands- och
Västernorrlands län med ett
gemensamt intresse inom
familjeterapiområdet. Vi

verkar för lokal samverkan,
föreläsningar och andra

aktiviteter.

Mitt-Sverige 


