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Medlemsantalet      
Föreningen hade vid årsskiftet 291 medlemmar, 3 hedersmedlemmar samt 1 hedersordförande. 
 
Ekonomi  
Under våren 2017 ansökte styrelsen om stadsbidrag från skolverket. I juni 2017 fick vi ta del av 
beslutet att vi beviljats stadsbidrag om 48.000:- som kommer att betalas ut vid 2 tillfällen. Dessa 
pengar ska gå tillbaka till våra medlemmar och styrelsen har beslutat att använda dem enligt 
följande: 

- Kurs om etniskt hår 
- Dynamisk pedagogik med Gunilla Andersson Gustafsson 
- Yrkes-specialpedagogik på Riks Utbildningsdagarna  

 
Vi har även sökt statsbidrag för 2018, men inte fått ta del av beslut än. 
 
Överskottet från föregående års Riksutbildningsdagar har gått till en fondkurs. Vi har gett 
medlemmar som varit med i förbundet minst de senaste 3 åren, men som inte getts möjlighet att 
delta på Riksutbildningsdagarna, chansen att få åka. Vi hade 10 platser att ansöka till , många 
ansökte varav 4 st hade rätt ansökningskriterier och får möjlighet att åka med i år. 
 
 
  



 

Sammanträden  
Sedan årsmötet 2017 har styrelsen haft 1 konstituerande möte, 5 fysiska möten samt 1 telefonmöte. 

 
Årsmöte 2017        
Stylist och Frisörlärarförbundets 63:e möte ägde rum på Wärdshuset Lasse Maja i Barkarby, 
Stockholm, lördagen den 25:e mars 2017. 
 
Riksutbildningsdagar 2017  
2017 års riksutbildningsdagar hölls 23-25 mars på Welcome Hotel / Wärdshuset Lasse Maja, i 
Barkarby, Stockholm. Första dagen höll Gunilla Bergfeldt och Greger Bergfeldt från Pivot Point i. De 
pratade bl.a. lite people skills samt hur man kan tänka kring det när man gör olika designer. Dag två 
bestod av en minimässa med hela 15 företag representerade samt flera föreläsningsrum där vi fick 
information från SMART stylingträning, Goldwell, SFF & KTF. 
 
Riksutbildningsdagar  2018 
Riksutbildningsdagarna 2018 kommer att äga rum på Silja Serenade 15-17 mars. Temat för dagarna 
är specialpedagogik för yrkesförberedande program. 
 
Kursverksamhet 
Under 2017 har följande kurser genomförts: 

● Kinderäggskurs med fokus på barberaryrket, juni på Saxakademin i Göteborg. 
● Tävlingsseminarium, september på Cybergymnasiet i Stockholm. 
● Etniskt hår, september på Björn Axen Academy i Stockholm. 
● Dynamisk pedagogik, september på Cybergymnasiet i Stockholm. 

 
Efter önskemål från medlemmarna har vi i planerat att förlägga kinderäggskursen till hösten istället. 
Vi vill även ta tillbaka grundkonceptet med 3 olika teman. 
 
Tävlingsverksamhet  
10-11 februari 2017 i hölls skol-SM, Junior och Senior SM och Årets Frisör i Bryggarsalen i Stockholm. 
Delar av styrelsen var med och arrangerade tävlingarna, tillsammans med Hair Sweden och 
Frisörföretagarna. 
 
September 2017 hölls ett tävlings seminarium på CyberGymnasiet i Stockholm. Reglerna gicks 
igenom och reviderades, Roger Svensson för Hair Sweden och Isabell Fransson, som tidigare 
landslagstävlande och domare,  höll i inspiration och genomgång och sedan fick deltagarna möjlighet 
att öva praktiskt på de olika momenten. 
 
Mellan 23 november och 9 december hölls alla regionsuttagningarna inför Skol-SM 2017. Vid 
regionsuttagningarna i Göteborg och Ystad var även Victoria Randli närvarande. Vi kan notera i slutet 
av tävlingsåret att vi fått flera nya skolor som deltagit i tävlingarna. 
 
Gratulationer 
De medlemmar som fyllt jämt från 50 år och uppåt, samt de som fyllt 65, 75, 85 uppvaktades vid 
2017 års riksutbildningsdagar. 
 
Kontaktskapande nätverk 
Ordförande, sekreterare, kassör och vice ordförande åkte i september 2017 till Kristiansund i Norge 
för att besöka norska frisörlärarförbundets utbildningsdagar. Det var bla. föreläsningar om tävlingar 
och yrkets framtidsplaner. En dag höll Daniel Dunworth från Pivot Point International i. Han 



 

berättade om klippningens grunder. Vid samtal med de norska lärarna framkom att detta var något 
nytt för dem, vilket det inte var för oss från  Sverige.  
 
 

 
Hemsidan 
Efter att ha fått information om otydlighet vid länkar har vi nu börjat se över det och förtydligat 
samtliga länkar med blå text. Hemsidan är och kommer fortsatt vara vår plattform där vi 
kommunicerar till våra medlemmar. Vi vill, och försöker, uppmana våra medlemmar att aktivt gå in 
på hemsidan. Facebook & mail kommer att vara ett komplement, men alla nyheter kommer länkas 
till hemsidan för att allt ska finnas samlat på samma plats. Vi har förändrat hemsidan lite under året 
och skapat flikar för pedagogiskt material & erbjudanden. 
 
Annonsörer på hemsidan har under året varit: D&D förlag, Grazette of Sweden AB, Maria Nila, Kevin 
Murphy, Smart stylingträning, Pivot Point/Hårologi , Gocciani, idHair  samt GHD. 
 
Styrelsens tack  
Styrelsen tackar för förtroendet under 2017 och hoppas på ett givande 2018. 
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