FTFVS verksamhetsberättelse för år 2020
Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av:
Carola Sköld, ordförande
Karin Eriksson, vice ordförande
Tomas Embréus, sekreterare
Kerstin Mårtensson, kassör
Pia Färdig, vice kassör
Nicholas Fälth, medlemsansvarig
Helena Prane, ledamot
Heléne Lewinsky, adjungerad ledamot
Valberedningen har bestått av Åse Wenzelius och Anna Gartvall.
Revisor har varit Markus Edstam och revisorssuppleant har Gunnel Nirving Lönnroth varit.
Lena Lang har varit lokalföreningens ledamot i Riksföreningens styrelse, SFFT.

Styrelsemöten
Styrelsen har haft ett konstituerande möte i februari 2020 och därefter sex styrelsemöten under året, både fysiska
möten men främst digitalt, via Zoom.
Gunnel Andersson, redovisningskonsult anlitades även för detta år som en hjälp till kassörens arbete. Gunnel har
också varit ansvarig för medlemsförteckningen. Nicolas Fälth har tagit ansvar för att följa upp
medlemsförteckningen och skicka välkomstbrev till nya medlemmar.

Medlemmar
Föreningen har under 2020 haft 81 betalande medlemmar. Medlemsantalet har stigit jämfört med 2019 då vi var
63 medlemmar. Hedersmedlem sedan 2015 är Göran Sandell.
Information om föreningens sammankomster skickas ut till medlemmarna via e-post och läggs ut på FTFVS
Facebooksida samt på sfft hemsida.

Event
I mars 2020 bekräftades inhemsk smittspridning av Covid -19 i Sverige och WHO klassade Covid-19 som en
pandemi. Styrelsen beslöt att avvakta inplanerade systemkaféer då läget var ovisst. Vårens Systemkafé med
Ulrika Ernvik sköts upp till hösten och julmingel i december ställdes in.
Den planerade visionshelgen i mars med SFFT:s samtliga styrelser från de olika lokalföreningarna ställdes in, så
även i oktober och är nu framskjutet.
I november 2020 hade föreningen sitt första Systemkafé via Zoom, med Ulrika Ernvik som ledde oss i tankar
kring vad familjeterapi kan vara och bli, när vi för in glädje, lek och kreativitet i den terapeutiska processen.
Inbjudan var öppen för alla intresserade och kostnadsfri. Det digitala systemkaféet var välbesökt och blev en
mycket positiv upplevelse. I slutet av året påbörjades planeringen av det första Systemkaféet under 2021. Det
kommer hållas i mars i samband med årsmötet. Temat är föräldrastödsprogram, en modern intervention för att
skapa förändring i familjedynamiken.
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