
 
 

Verksamhetsbera ttelse 2020 

Om IAKM International Association for the Karlstad Model 
IAKM International Association for the Karlstad Model är en ideell förening som är öppen för 
alla som är intresserade av Karlstadmodellen och dess innehåll.  
 
IAKM International är övergripande för landsorganisationerna IAKM NO, IAKM DK, IAKM SV 
och IAKM FO och dess syfte är 

• Kvalitetssäkring av verksamheter inom Iakm.org och de nationella medlemsländerna 
• Stärka samarbetet mellan de nationella medlemsföreningarna 
• Informationsspridning 
• Utbildning och fortbldning av certifierade handledare till 

▪ Handledare 
▪ Mentorer 
▪ Undervisare 

Styrelsen 2020: 
Ordförande:  Mai-Britt Seehausen, administration av Teams, Danmark 
Sekreterare:  Erling Nilsen Kvistad, Norge 
Kassör:   Per Johansson, Sverige 
Ledamot:  Irene Johansson, vice ordförande, Sverige 
Ledamot:  Eva Haraldsson, redaktör för hemsida och Facebook, SE  
Suppleant:  Stine Tryk, Danmark   
Suppleant:  Mona Abrahamsen, Norge  
Revisor:  Bo Stanley 

Valberedning 2020 
Ordförande i nationella föreningarna 
Rigmor Boström, IAKM SE, Lisa Aalbaek IAKM DK, Britt-Hege Waernes, IAKM NO och Magna 
Jogvansdottir, IAKM FO. 
 
Ekonomi 2020            
Medlemsavgiften har under 2020 varit 4 euro per medlem (samma för familj och individuell 
medlem). Respektive landsförening betalar in medlemsavgiften en gång per år. 
  
Föreningen hade en utgående balans på 89 102 SEK vid årets början. Vid slutet av 2020 var 
den utgående balansen 92 050 SEK.  
 

Under året har föreningen haft intäkter på 7238 SEK. Intäkterna har uteslutande varit 
medlemsavgifter. IAKM.org har haft kostnader på 4289 SEK. 
  
Årets resultat blev 2 949 SEK. 



 
 

 

IAKM International medlemmar:    
Alla medlemmar i för landsorganisationerna IAKM NO, IAKM DK, IAKM SV och IAKM FO är 
automatiskt medlemmar också i IAKM org. Enskilt medlemskap i IAKM org. gäller för 
medlemmar där det saknas landsorganisation som   Island och Finland. 
 
Antal medlemmar 
IAKM NO 254 
IAKM DK  100 
IAKM SE  164 
IAKM FO 
 

Styrelsemöte 2020 
Styrelsen har under 2020 haft elva protokollförda möte. Därimellan har även styrelsen haft 
mailkontakt vid olika specifika ärenden.  
 
Styrelsens möten har sedan augusti 2020 genomförts som videomöten på Teams. 
Styrelsens ordförande, Maj-Britt Seehusen, lämnade till följd av sjukskrivning, över ledningen 
av styrelsen till vice ordförande Irene Johansson under perioden augusti 2020 – årsmötet 
2021. 
 

Verksamhet 
Föreningens verksamheter har försvårats och förhindrats av Coronapandemin. Planerade 

möten, utbildningar och årsmöte har tvingats ställa in eller förändras som en följd av de 

restriktioner som länderna utfärdat. 

 

• Årsmötet 2020 skulle ha hållits i Roskilde, Danmark 27 mars. Årsmötet ställdes in.  

• Digitalt Årsmötet via Teams planerades till 27 augusti 2020. Också detta årsmöte 
ställdes in på grund av för få deltagare  

• Nordisk Konferens skulle ha hållits i Roskilde 27-28 mars. Konferensen ställdes in och 
deltagaravgifter betalades tillbaka 

• Handledarutbildningar i Oslo och Dragör kunde inte genomföras som planerat med 
fysiska möten. Under våren 2020 tappade utbildningen i kvalitet. Under hösten 2020 
fanns en digital lösning på plats. Undervisningen anpassades och genomfördes enligt 
kursplanen. 

• Fortbildningar för certifierade handledare har helt utgått. 
 
 
 
 



 
 

Föreningens kärnverksamhet har genomförts avseende följande punkter: 
• Kvalitetssäkring mellan de nationella medlemsländerna har skett kontinuerligt vid 

varje styrelsemöte genom stående punkt på dagordningen, där varje medlemsland 
rapporterar senaste månadens verksamheter. 

• Samarbetet mellan de nationella medlemsländerna 
▪ har försvårats av att fysiska möten inte kunnat genomföras. 
▪ Samverkan har skett i mindre grad än planerat. 

• Informationsspridning 
▪ Informationsspridning har skett via hemsidor och Facebook under 

ansvar av redaktören, Eva Haraldsson.  
▪ Flödet mellan de nationella medlemsländernas hemsidor har ökat.  
▪ Tre FOU rapporter har publicerats 
▪ Hemsidans layout har ändrats 
▪ Arbete har påbörjats att lägga medlemsländernas hemsidor under 

samma portal som IAKM org. 
• Utbildning 

▪ IAKM org. har kvalitetsansvaret över två pågående 
handledarutbildningar. IAKM DK och IAKM NO har det administrativa 
ansvaret.  

▪ IAKM org. har uppdragit åt IAKM SE att anordna en digital 
Handledarutbildning 2021–2023. Iakm SE har antagit uppdraget och 
en ny kurs startar i januari 2021. 

▪ Utbildningsverksamheten har lagts på Microsoft Teams. Maj-Britt 
Seehusen har haft det övergripande ansvaret för Teams i samarbete 
med Britt-Hege Waernes. Detaljerade instruktioner har utarbetats till 
deltagarna och god service har erbjudits deltagarna på utbildningarna. 
 

• Övrigt 
Styrelsen utreder möjligheterna att skapa ett gemensamt digitalt system för IAKM 
org. och medlemsländerna för att lagra dokument och underlätta samarbetet mellan 
medlemsländerna. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Verksamhetsplan 2021 

Verksamhetsplan för IAKM International under år 2021 
 
 

• Den Nordiska konferensen 2021. 

• Fortsatt arbete med kvalitetssäkring 

• Fortsatt arbete med informationsspridning 

• Fortsatt arbete att stärka samarbetet mellan de nationella föreningarna. 

• Fortsatt arbete med utbildnings- och fortbildningsfrågor 
 
 


