Medlemsaktivitet i samband med årsmötet den14 april 2010
Onsdagen den 14 april samlades tio tappra medlemmar i SFM för att
tillsammans ta sig an utmaningen ” Vad gör SFM i framtiden och hur gör
vi det”.
Eftermiddagen leddes av Anna Fridén som sitter i styrelsen och till
vardags arbetar med problemlösning i större grupper. Timmarna innehöll
därför både konkret arbete med utvecklandet av föreningen och mer
generell kunskap kring hur man kan arbeta fram handlingsplaner i
grupper.

Processledare: Anna Fridén
Deltagare: Eva-Lotta Enander, Emma Thor, Mari Granath, Christina
Gustafsson, Helena Pilawa, Jan Hultman, Lina Öhman, Pia Törnstrand,
Malin Oljelund
” Vad gör SFM i framtiden och hur gör vi det”
För att komma in i leken gick alla efter lite uppvärmning och
presentationer ihop tre och tre för att komma fram till tre saker som bör
göras vad det gäller medling och Konflikthantering i Sverige. Nedan ser ni
det som grupperna kom fram till.
Vad bör göras?
Grundutbildning
Fackligorganisation
Metodutveckling
Förankra medlingsbegreppet
Nationell samordnare
Kvalitetssäkra
Spridning av medling som idé och metod
Utbildning
Forskning och uppföljning
Nästa steg var sedan att få upp så många idéer och visioner som möjligt
vad det gäller föreningens framtid. Detta skedde i formen av en
brainstorm där alla i korta inlägg kom med sina idéer. Allt skrevs upp på
stora papper. Efter en stund när flera blad fyllts med smartheter fick alla
fem röster att lägga på de idéer som man tyckte var mest lockande eller
viktigast. Nedan ser ni en lista på det som kom fram.

Visioner kring vad SFM gör och hur SFM gör det
(Siffran i parantes anger antalet röster som idén fick)

300 medlemmar (5)
Vi jobbar i lokala nätverk (5)
Vi har en nationell samordnare (4)
Flera samordnare antigen regionala eller utifrån funktion/uppdrag (4)
Vi anordnar kurser och utbildningar (4)
Hittar sätt att mötas oftare fysiskt (4)
Vi engagerar folk kring reparativ rättvisa (3)
Ansvarstagande medlemmar (3)
Med i opinionen/debatten (3)
Det finns en handlingsplan kring utbildningsnivåer (3)
Utbildning sker i administration av SFM (2)
Bra samarbete med SKL (2)
Föreningen finns inte (2)
SFM uppvaktar politiker och departement (2)
Finns arbetsgrupper som driver uppgift/fråga över tid (2)
SFM har en lokal (1)
SFM samordnare för medling i Sverige (1)
Vi har en informatör / press expert (1)
Uppvaktar politiker på regional och nationell nivå (1)
Vi tar chansen under valåret 2010
Flera träffar / år för utvecklingsarbete av föreningen och
konflikthantering i Sverige.
SFM rekommenderar att alla medlare får ta del av statsbidraget.
Hemsidan är ett forum för bra och prisvärd utbildning.
Medlingens dag
Samarbete kring ”Nordens medlingens dag”
Medlemmarna delger nyheter till hemsidan vilket gör sidan levande

Seminarium i riksdagen
Organiserar grupper/nätverk baserade på kompetens/uppdrag
SFM i Tv-soffor
Jippon och arrangemang ex. ”årets medlare”
Vi driver en stipendiefond
Tre anställda
Alla medlare i Sverige är knutna till SFM
Ny ordförande
Hög delaktighet
Allmänt häng på café
Vi har fått ett basanslag
Med utgångspunkt i visionerna fick gruppen sedan i uppgift att i mindre
grupper om tre personer formulera tre teman som man tyckte var
närvarande och viktiga i punkterna. Hur kan visionslistan sammanfattas?
När alla hade skapat sina teman skrevs de upp på papper och lades ut på
golvet. De teman som liknade varandra hamnade nära varandra och snart
tog tre grupper av teman sin form.
TEMAN
Arbetsmodeller/Aktiviteter
Engagemang. Föreningens varande. Hur många är här i dag, hur många
tänker engagera sig? . Nätverkande
Ansikte utåt
Samordnare. Enad Front. En nationell Roll?
Utbildning
Kvalitét och spridning
Alla valde sedan vilket område de ville jobba vidare med under
eftermiddagen och verksamhetsåret. Tre grupper formades och spreds ut i
lokalerna för att skapa varsin mycket konkret handlingsplan kring hur SFM
ska jobba med det temat under 2010/2011. Nedan kan du se de
handlingsplaner som blev resultatet. Arbetsgrupperna behöver fler
medlemmar så hör gärna av dig till kontaktpersonerna!

HANDLINGSPLANER
Arbetsmodeller/aktiviteter
Vad: Skapa en aktivitet riktad mot medling vid brott under detta
verksamhetsår.
Hur: Arbetsgruppen går med hjälp från andra medlemmar från idé till
genomförande
När: Under 2010/2011
Vem: Mari, Pia, Helena och Emma.
Kontaktperson: Mari Granath
Är du intresserad av att vara med och skapa ett tillfälle för möten och
kunskap kring medling vid brott? Hör av dig till Mari Granath:
mari.granath@vetlanda.se

Ansikte utåt + utbildning
De båda tema grupperna gick samman då de identifierade att det första
steget mot en nationell samordnare och en officiell utbildning för
medlare är att väcka frågan och skapa oponion.
Vad: Skapa opinion kring reparativ rättvisa och medling.
Hur: uppvakta politiker, skriva debattartikel, göra en handlingsplan kring
hur frågan kan väckas.
När Under verksamhetsåret 2010/2011
Vem: Lina, Malin, Jan, Christina, Eva-Lotta och Anna
Kontaktperson: Malin Oljelund
Är du intresserad av eller har idéer kring hur vi kan skapa opinion lokalt
och nationellt kring reparativ rättvisa och medling? Hör av dig till Malin
Oljelund: malin.oljelund@saf.stockholm.se

Den intensiva workshopen avslutades sedan med en applåd, rummet
möblerades om, några fler anslöt och åsmötet kunde börja.
Tack för engagemanget!

