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Medlemsantalet  
Föreningen hade vid årsskiftet 222 medlemmar, 3 hedersmedlemmar samt 0 hedersordförande.  

 

Ekonomi  

Kassören har under året 2020 arbetat med löpande avstämningar med föreningshuset angående balans och 
resultat och kontinuerligt informerat styrelsen om den ekonomiska situationen. Kassören har bokfört 
löpanden i Fortnox efter att vi bytte till Fortnox från Föreningshuset, 

Kassören har  jobbat med budget, medlemsavgifter samt bokning av konferens, hotell och resor. Kassören 
har även varit ansvarig för det ekonomiska kring de ombokade Riks Utbildningsdagarna 2020 och 
förberedande inför 2021. Hotell- och konferenskostnader, bokningar och fakturering samt allt som har 
med ekonomi att göra i samband med Riks Utbildningsdagarna.  

Kassören och ordförande har varit på avstämningsmöte med Föreningshuset, som styrelsen valt att avsluta 
samarbete med. Det resulterade i att vi gjorde ett byte till Fortnox vilket resulterar i att föreningen 
minskar sina utgifter. Styrelsen har valt att ta in extern revisor för årsbokslut. 

SFLF har sökt statsbidrag för ämneslärare kommande 2021.   
 

Sammanträden  
Vid rådande omständigheter i samband med Covid-19 blev årsmötet som skulle hållits mars 2020 
framflyttat. Styrelsen har sedan dess inte haft något årsmöte eller konstituerande. Styrelsen har haft 5 
styrelsemöten online via hangout/meet med alla medlemmar på varsitt håll.  

 
Årsmöte 2020  
Stylist-och Frisör Lärarförbundets 66:e årsmöte blev framskjutet på grund av att antalet människor vid 
sammankomster begränsades i samband med covid-19. Årsmötet skulle ha ägt rum på Scandic hotell 
Alvik, i Stockholm den 26-28:e mars 2020. 

 

Riks Utbildningsdagar 2020 
2020 års riks utbildningsdagar var planerade till den 26-28:e mars i samband med årsmötet som skulle 
skett på Scandic Alvik, i Stockholm. Utbildningsdagarna blev framskjutna i samband med ovanstående 
pågående pandemi. Delar av de planerade eventen blev framskjutna, som föreläsningar av Amanda 
Thunberg och Robin Werner och vissa delar hölls online, som Pivot Point.  Pivot Point hade möjlighet att 
visa sin utbildningsplattform digitalt, ett hjälpmedel som blev tillgänglig för medlemmarna och övriga 
frisörlärare under denna period. Även frisörföretagarna tillhandahöll en informationsvideo som fanns 
tillgänglig för medlemmarna. SFLFs ordförande intervjuade Skolverket angående de förändringar som 
skett inom hantverksprogrammet för att underlätta övergången för frisörlärare och stylistlärare i Sverige. 
Intervjun spelades in och finns tillgänglig på SFLFs hemsida.  

 



 

Riksutbildningsdagar 2021 

Riksutbildningsdagarna 2021 kommer att ske online den 20 mars 2021. Syftet med dagarna är att ge 
information och inspiration. Skolverket kommer att presentera programförändringar för gymnasieskolans 
hantverksprogram som sker HT 21. Staffan från frisörföretagarna kommer att svara på frågor om 
branschen. Inspiration och kreativitet med Hair Education, smart styling och Urban Academy. Maria från 
Prevent, arbetsmiljöverket är inbjuden för att tala om deras nya informations och utbildningssida i 
arbetsmiljö för frisörer.  

 

Kursverksamhet  
Under 2020 har inga kurser genomförts pga. Covid-19. Kinderägg kurs på två dagar blev inställd där vi 
skulle haft Etniskt hår med Deshimona Nathanael från Salong My Sister Hair Stockholm. Glitter Ztrirl 
samt Robin Werner Future/AvanteGarde makeup blev inställd på Riks Utbildningsdagarna.  

 

Samarbeten och nätverkande  

Ordförande har som representant för SFLF deltagit i Frisörföretagarna utskott för att revidera och 
uppdatera de nya yrkesproven -gesäll och delprov. Ordförande har deltagit i ett förberedande utskott för 
MYh och eftergymnasial högskoleutbildning. Ordföranden har deltagit och initierat intervju med 
Skolverket angående de nya förändringarna vid hantverksprogrammet. Ledamot i SFLF har deltagit i 
uppstartsmöte som utskott av standardisering av frisörtjänster, frisörföretagarna var drivande och 
inbjudande. 

Prevent har utvecklat en digital plattform, en arbetsmiljöguide med samlat material om frisörernas 
arbetsmiljö. Ledamot i styrelsen  har haft kontakt med ansvarig för projektet och stöttat med idéer och 
innehåll samt utveckling av plattformen.  

 

Tävlingsverksamheten  
2020 års regionstävlingar genomfördes på skolorna runt om i landet under januari månad 2020. Praktiska 
Gymnasiet i Västerås planerade för att arrangera Skol SM/Pivot Point Cup 2020 på Västerås Slott under 
april månad. Då situationen med Covid-19 förvärrades fanns inget annat alternativ än att ställa in 
tävlingen. Planen var först att flytta fram tävlingen till hösten men utefter rådande läge togs beslut att 
ställa in årets tävling helt. Ett mycket tråkigt men oundvikligt beslut.  

Tävlingsverksamheten för 2021 är helt inställd pga. rådande omständigheter med Covid-19.  

 

Gratulationer 
De medlemmar som fyllt jämt från 50 år och uppåt, samt de som fyllt 60 ,65 ,70, 80 har ännu inte 
uppvaktats då årsmötet och riks utbildningsdagar är framskjutet.  

 

 



Kontaktskapande nätverk  
Styrelsen har inte gjort något kontaktskapande nätverk under året 2020 pga Covid-19. 

 

Hemsidan   
Hemsidan uppdateras för att bli mer modern och användarvänlig under hösten/vintern 2020. Vi har tagit 
hjälp av företaget Insign med detta arbete.  

Hemsidan uppdateras löpande med ny information om nyheter, kurser och tävlingar. Även material under 
flikarna “pedagogiskt material” och “erbjudanden” uppdateras när nytt material inkommer. 

Annonsörer på hemsidan har under året varit: D&D förlag, Maria Nila, Smart stylingträning, 
PivotPoint/Hårologi, Gocciani. 

 

Styrelsens tack   

Styrelsen tackar för förtroendet under 2020 och hoppas på ett givande 2021. 
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