Verksamhetsberättelse Svensk Förening för Sexologi (SfS) 2020-04-24-2021-05-07
Vid årsmötet 2020 valde Lennie Lindberg ordförande och Eva Öster att avgå. Gudrun
Edholms mandatperiod gick ut och hon hade ingen önskan att bli omvald.
Följande nya valdes in i styrelsen; Jack Lukkerz, ordförande 3 år. Ledamöter; Luz Maria
Diaz, Torbjörn Skoglund Nyberg, Malin Swartling och Malin Wiik-Norrman valdes in på 2
år.
Maria Carola-Bure omval, kassör, 3 år
Sittande: Vid förra årsmötet hade Susanne Axelsson 2 år kvar på sin mandatperiod som
sekreterare. Hanna Byström hade 1 år kvar på sin mandatperiod som vice ordförande och
Ingela Steij Stålbrand hade 1 år kvar på sin mandatperiod vilket betyder att bådas
mandatperiod går ut i år.
Efter årsmötet konstituerades styrelsen på följande sätt: Jack Lukkerz, ordförande, Hanna
Byström, vice ordförande, Maria Carola-Bure, kassör, Susanne Axelsson, sekreterare, övriga
ledamöter; Ingela Steij Stålbrand, Torbjörn Skoglund Nyberg, Malin Swartling och Malin
Wiik-Norrman, Luz Maria Diaz
Till ny valberedningen valdes Axel Brattberg, Eva Damberg, Annelie Sundgren och Anna
Carling.
Kjell Gustavsson omvald, 1 år till revisor och Magnus Stentagg nyval 1 år, revisorssuppleant.

Auktorisationskommittén
Representeras av Jack Lukkerz, Hanna Möllås, Pia Jonason och Suzann Larsdotter och
samtliga omvaldes på 3 år.
I auktorisationskommittén pågår en diskussion om ev förnyelse av auktorisation och dess
kriterier.
Diplomeringskommittén
Består idag av Ingela Steij Stålbrand, Jack Lukkerz, och Catarina Lundgren Idh och samtligas
mandatperiod går ut i år.
Inget att rapportera
Etiska kommittén
Består av Margit Leist Hagström, Julia Linde och Malin Swartling. Samtliga valdes in på 3 år.
Inget att rapportera

NACS Curriculum
Består av Ingela Steij Stålbrand och Jack Lukkerz
Grupp arbetar med sexologiska utbildningsfrågor i Sverige med målet att få in mer sexologi i
professionsprogrammen och formerna för detta undersöks nu.

NACS styrelse
Luz Maria Diaz valdes in på 3 år som föreningens representant och har succesivt skolats in i
uppdraget och tagit över rollen efter Hanna Byström.
Processen med att registrera NACS som en organisation löstes inte under 2020 och arbetet
fortgår.

Styrelsearbete och möten
Detta verksamhetsår har präglats av pågående pandemi och styrelsens arbete har påverkats av
de begränsningar och restriktioner som nu råder. Så när vi nu ska blicka bakåt och knyta ihop
säcken för styrelsearbete så blir kontentan att det på flera plan varit ett stillsamt år och saker
har skjutits upp på framtiden. Å andra sidan har den digitala tekniken öppnat upp nya dörrar
till större kreativitet och andra mötesformer.
Konkret har det inneburit att styrelsen inte kunnat träffats fysiskt i den omfattning vi önskat
och inte kunnat arrangerat andra aktiviteter som inneburit fysiska möten t ex SAR-kurser.
Styrelsen har haft två arbetshelger; 28/6 Mölle och 29/8 Nässjö. Därutöver har vi haft
styrelsemöte via zoom 29/4, 11/5, 11/10, 5/11, 8/12, 3/2, 24/3 samt extra arbetsmöte 20/10 för
att förbereda inför Nacs årsmöte.
Under arbetshelgen i Nässjö prövades ett nytt arbetssätt där styrelsen bjöd in auktorisations-,
diplomerings- och etiska kommittén med syfte att träffas i storgrupp. De som inte hade
möjlighet att närvara på plats deltog via zoom. Ledamöterna från de olika kommittéerna fick
också möjlighet att adjungera vid ett styrelsemöte. Kontentan av arbetshelgen är positiv och
upplevdes konstruktiv och givande varför vi fortsättningsvis har som målsättning att en gång
per termin träffas i storgrupp. Vår förhoppning är att det här arbetssättet ska göra att det bli
lättare och mer effektivt för både styrelsen och kommittéerna i deras olika ansvarsområden.
Önskan är att det ska bli en större transparens och kortare beslutsväg mellan styrelsen och
kommittéerna.
2020 genomfördes för första gången årsmötet digitalt via zoom, vilket visade sig fick den
positiva effekten att fler medlemmar än brukligt valde att delta. Årsmötet kombinerades med
en föreläsning där Ylva Grönvall, doktorand i socialt arbetet, Centrum för sexualitet och
sexualitetsstudier, Malmö Universitet berättade om sin forskning ” Att köpa sex – mening,
relation och utsatthet”.

2020-04-16 genomfördes en digital bokrelease i samverkan med författarna till boken
Sexologi för psykologer och psykoterapeuter och SfS. Deltagarna bjöds på en utbildningsdag
med miniföreläsningar av de olika författarna.
Den årliga Nacs-konferensen som skulle ha varit i Ålborg i Danmark ställdes in och istället
erbjöds 2020-11-06—07 en mindre digital variant i Köpenhamn. Nacs årsmöte genomfördes
digitalt och på ett nytt sätt där medlemmar bjöds in att vara åhörare men inte fick delta aktivt i
mötet.
Kommunikation med medlemmar har skett via Nyhetsbrev och den slutna Facebook-gruppen.
Följande åtta remissyttrande från Regionalt cancercentrum (RCC) har besvarats; Nationellt
vårdprogram livmoderhalscancer och vaginalcancer, Nationellt vårdprogram äggstockscancer,
Nationellt vårdprogram för hypofystumör, Nationellt vårdprogram för livmoderkroppscancer,
Nationellt vårdprogram för Livmoderhalscancerprevention, Nationella vårdprogrammet för
prostatacancer, Nationella vårdprogrammet för tjock – och ändtarmscancer och Nationellt
vårdprogram för myelom.
Styrelsen har haft som målsättning att medlemmarna skulle få ta del av den vinst som
föreningen gjorde efter Nacs-konferensen i Göteborg och sett på olika alternativ och det har
nu mynnat ut i en medlemsgåva i form av en bok.
Styrelsen har under 2020 godkänt 36 nya medlemsansökningar. Föreningen hade vid
årsskiftet totalt 251 medlemmar varav 189 varit betalande medlemmar.

Auktorisationer och diplomeringar
Som specialister i klinisk sexologi (NACS) har följande godkänts; Kerstin Falk-Edwijn, Anna
Carling, Trym Arstad,
Som specialist i sexologisk rådgivning (NACS) har följande godkänts; Ninni Stålhammar,
Marie Guiron och Ann-Kristin Bokström.
Hanna Byström har godkändes som specialist i sexologiskt hälso- och utbildningsarbete
(NACS).
Ingen har godkänts som auktoriserad handledare i sexologi (NACS) eller specialister i
sexologisk vetenskap (NACS)
Alma Widjaja Olsson, Felicia Sandén och Åsa Pettersson har diplomerats som
sexualupplysare (SfS)
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