SFSK – Svenska Föreningen för Systemiska Konstellationer
Kära SFSK-medlemmar,
Det är hög tid att uppdatera er om SFSK:s verksamhet och planer. Vi börjar med det mest
akuta.
1. Tipsa oss om en ny lokal för konstellationscaféerna i Stockholm!
Rörstrands Slott och Café har stängt för renovering så nu behöver vi hitta en ny lokal för våra
konstellationscaféer, dvs. ett café som också har en lokal som passar för konstellationer. Vi tar
tacksamt emot alla tips! Ta kontakt med cafégruppen som består av Anki Rosén (annchristin.rosen@meravi.com) och Angela Högberg (angela.hogberg@tele2.se). För att
caféverksamheten ska kunna hålla igång behövs även fler engagerade i cafégruppen, så om
någon känner sig motiverad ta gärna kontakt med Anki och Angela (eller någon av oss i
styrelsen).
Som vi tidigare har berättat planerar vi att hålla ett konstellationscafé i Mjölby under
senvåren. Mer information kommer längre fram.
2. Årsmötet 23 mars närmar sig och vi kommer att skicka ut årsmöteshandlingarna i god tid.
En sak vi dock vill meddela redan nu är att den tidigare annonserade workshopen med
Melissa Roussopoulos skjuts fram till september. Skälet är att det annars skulle bli ha blivit
för tätt med internationella workshops under våren, och det gagnar ingen. Vi planerar att hålla
årsmötesförhandlingarna kl 14.00 och efter avslutade förhandlingar föreslår vi att vi gör en
gemensam konstellation om SFSK:s framtid. Naturligtvis bjuder vi på fika.
3. Nästa kusinträff i Stockholm äger rum den 7 april. Närmare information skickas ut inom
kort.
4. Som vi meddelade innan jul- och nyårshelgerna blev mötet 1 december lyckat. Här är en
lite mer utförlig rapport. Syftet med mötet var att för inbjudna gäster med skilda
professionella bakgrunder visa hur konstellationer kan användas för att belysa problem och
förhoppningsvis finna lösningar även i ”stora” sammanhang, samt att etablera kontakter och
nya nätverk som på sikt kan bidra till att göra konstellationer kända och erkända utanför vår
egen lilla konstellationsvärld.
ISCA:s styrelse tyckte att vår idé var värd att stödja och beslutade därför att ge oss
ekonomiskt stöd, och med de deltagande medlemmarnas avgift (inklusive styrelsens) klarade
vi ekonomin kring mötet. Var och en av oss i styrelsen tog kontakter och skickade ut
inbjudningar i våra respektive nätverk, och vi fick också mycket hjälp av Charlotte Palmgren
och Svante Björklund. Till slut hade vi ett 40-tal anmälda/intresserade, men som det ofta är
blev det en del avhopp mot slutet. Ändå var vi 27 personer närvarande (varav åtta från SFSK),
och det får vi vara nöjda med. Deltagarna kom från bl.a. kriminalvården, kyrkan, sjukvården,
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skolan, psykiatrin och universitetet. Efter en kort presentation av föreningen och deltagarna
började vi dagen med en liten övning så att alla skulle få känna på positionerna klientrepresentant, och sedan var det dags för den första demokonstellationen som var en
handledningskonstellation på ett tema från skolans värld. Efter lunch samtalade författaren
Anita Goldman och f.d. kyrkoherden Myra Ekström från Norrköping om vad konstellationer
betytt för dem och hur de tänker kring metoden och dess möjligheter. Efter det fina samtalet
var det dags för nästa demonstration, en ”politisk” konstellation som rörde temat kring rasism
och antirasism, och avslutningsvis fick vi tillfälle (med hjälp av Svante Björklund) att visa hur
organisationskonstellationer kan vara till hjälp även på så komplexa områden och system som
vårdpersonal/chefer/sjukhus/landsting.
Under det avslutande samtalet uttryckte alla inbjudna stor uppskattning över dagen, och
efterlyste fler liknande tillfällen. Trots entusiasmen fick vi denna gång tyvärr inte det
medlemstillskott vi hade hoppats på, men ändå tror vi att det är viktigt att inte ge upp utan
försöka ordna liknande möten framöver, gärna också på andra håll i landet.
5. Stéphane har varit i Oslo 12-13 januari, inbjuden av Aud Marit Esbensen, Krysalis –
Senter for systemiska konstellasjoner. Under ISCA:s möte i Kroatien i september bjöd Aud
Marit in Stéphane att komma till Oslo för att berätta om SFSK:s bakgrund, historia och
verksamhet för norska konstellatörer som är intresserade av att bilda en motsvarande norsk
förening. Det blev intressanta diskussioner, och Stéphane fick också möjlighet att facilitera en
konstellation för våra norska vänner kring frågor de har om en eventuell norsk systerförening
till SFSK.
6. Vi behöver fler medlemmar!
SFSK är en liten förening men vi skulle behöva bli fler, inte minst för att säkra föreningens
framtid och förverkliga vårt syfte. Tipsa gärna någon eller några du känner om SFSK, om du
tror att de skulle kunna vara intresserade av att stödja föreningen och delta i våra aktiviteter!

5 februari 2019
För styrelsen/Stéphane

