Riksföreningen psykoterapicentrum i Skåne
Protokoll fört vid styrelsemöte 120118 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö.
Närvarande: Ernst Dahlqvist, Eva Malmberg, Ann Stevens, Carina Wallman, Kerstin
Nilsson. .
Förhinder: Christina Fredlund, Zackarias Jerneck.
§1. Mötet öppnas.
Ordföranden öppnar mötet och hälsar deltagarna välkomna.
§2. Justerare.

Ernst Dahlqvist valdes till justerare.

§3. Godkännande av föregående protokoll Protokoll godkänt
§4 Fastställande och godkännande av dagordning.
Dagordningen godkänns. 2 övriga punkter utöver de som finns i kallelsen anmäls.
§5. Arbetsgrupper – lägesrapport.
Informationsgruppen –Maria Berhouet ska informera på psykologprogrammet. Ernst och
Christina har varit i kontakt med Lotta Länne om att informera på Socialhögskolan.
Någon enstaka påringning har kommit på telefonen. Eva har aktiverat annonsen i SDS,
den första var inne i förra veckan. I februari börjar en teaterföreställning på Månteatern
i Lund, Lennart Viberg och Claes Törnqvist har gjort en svensk ”In treatment”. Vi ska ha
broschyrer där och behöver eventuellt trycka upp nya.
Fortbildningsgruppen – Vi vet ännu inte om det kommit in anmälningar till föreläsningen
om gruppterapi den 26/1. Vi konstaterar att vi nog behöver ändra tillbaka systemet för
anmälningar, dvs återgå till anmälan både via mail/ telefon och inbetalning, för att
kunna ha bättre kontroll och framförhållning. Vi avvaktar några dagar för att se hur
många anmälningar som kommer in, och går kanske ut med en ny påminnelse. Kerstin
kontaktar Christina om annonseringen av Ljungberg och ändringen att vi behöver ta
emot anmälningarna på det ”gamla” sättet. Kerstin har mailat Frida Kraft och Marie
Erlandsson om möjligheten att hålla en föreläsning om mentaliseringsbaserad terapi
men ännu har inget svar kommit.
Samverkansorganet – Ann var på möte den 5/12. Det fanns en del diskussioner om
behovet av att prata om annat än pengar. Frågan om utvärdering av psykoterapiavtalen
inför nästa upphandling väcktes. Det finns ett kvalitetssäkringssystem på RPCs hemsida
som Ann och Carina kan kolla upp. Vi funderar över vilka värden som bör beaktas i en
utvärdering.
Steg 1-sektionen –Zackarias har skickat ett mail med sammanställningen av intervjuerna
med Steg 1-medlemmar, som vi går igenom. Steg 1-medlemmarna kommer att bjudas in
till möte den 8/3 innan Ljungbergs föreläsning. Christina och Zackarias håller i det.
§6. Riks rapporterar.
Inget nytt förutom att uppropet om missbruksutredningen bör spridas.

§7.Övriga frågor.
Regionkonferens i Göteborg den 23-24/3 –Ernst kan troligen åka och Ann ska fundera
över det. Zackarias har uttryckt önskan om att åka, och vi beslutar att lokalföreningen
betalar det. .
Kjell Bondessons mail – Utifrån det mail styrelsen erhållit vill vi uttrycka att vi finner det
tråkigt om en gammal medlem slutar vara aktiv och går ur föreningen när alla krafter så
väl behövs.
Årsmöte- Christina har fått uppdrag att boka Noble House. Kerstin gör kallelsen. Vi
beslutar att börja med årsmötet mellan 18-19, sedan ha föreläsning och diskussion med
Lance Cederström 19-20 och gemensam middag kl 20. Ann inhandlar till
avtackningarna. Verksamhetsbeskrivningarna måste vara skickade till Eva senast den
4/2, dvs alla arbetsgrupper skriver om sin verksamhet. Ernst skriver ihop budget. Eva
gör ett utskick om att medlemmarna kan inkomma med motioner till årsmötet..
§8. Mötet avslutas.
medverkan.

Eva Malmberg avslutade mötet och tackade alla för aktiv

Kerstin Nilsson

Eva Malmberg

Ernst Dahlqvist
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Justerare

Beslut och frågor att följa upp
14/4 11 -Vi fick i uppdrag att se över hur kontot där lokalföreningens medel står
förräntar sig. Detta uppdrag beslutar vi att ge till Ernst som kassör. - Stå kvar/årsmötet

