
 
Riksföreningen psykoterapicentrum i Skåne 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Malmö 2012-11-06,  

Psykologcentrum, Södra Förstadsgatan 13, Malmö. 

 

Närvarande: Ernst Dahlquist, Anna Daun, Christina Fredlund, Claes Parck, Susie 
Rasmussen, Ann Stevens. 
Frånvarande: Annika Trunnerup, Zackarias Jerneck. 
 
§1 Mötet Öppnas 

 

§2 Val av justerare och sekreterare. Claes Parck och Ernst Dahlquist valdes till justerare. 

Susie Rasmussen valdes till mötesekreterare. 

 

§3 Godkännande av föregående protokoll. Föregående protokoll ännu ej utskickat, 

godkännande skjuts därför upp till nästa styrelsemöte. 

 

§4 Fastställande och godkännande av dagordning. 

 

§5 Återkoppling på föregående protokoll. Ernst har kontaktat Metro avseende annonsering 

under våren. Överenskommelse på mötet om att priset är något högt, Ernst ska åter kontakta 

Metro för nytt prisförslag. 

Uppmaning till styrelsen att fundera på formulering av annons och maila detta till Ernst. 

 

Ernst informerar om att Aning- Föreningen för psykoanalys och filosofi i Lund, arrangerar 

föreläsningsserie på stadsbiblioteket i Lund under hösten. Johan Eriksson (doktor i teoretisk 

filosofi vid Södertörns högskola, kandidat vid Svenska psykoanalytiska föreningens 

utbildningsinstitut) föreläser den 17/12  klockan 18-20 i Stadsbiblioteket, Lund. Titel på 

föreläsning är ”Freuds psykoanalys – en vetenskap om subjektiviteten”. 
 

§6 Arbetsgrupper 

a. Informationsgrupp. Diskussion om hemsidan och allmän mailadress. Magnus 

Bjurhammar administrerar hemsidan lokalt och nationellt. 

b. Fortbildningsgruppen. Förberedelse och arbetsfördelning inför föreläsningen 22/11 

”När psykoterapin kom till Skåne.” 

c. Samverkansorganet. Inget nytt från samverkansorganet. 

d. Steg 1 sektionen. Inget nytt från steg 1 sektionen. 

 

 

§7  Juanita Forsell deltar i styrelsemötet via webbkamera kl. 20-21, angående eventuell 

handledarträff i Skåne. Juanita föreslår tankesmedja för handledare under en dag. Teman som 

föreslås för detta är: Innehåll i psykoterapihandling och marknadsföring gentemot landsting, 

Grupp/teamhandledning, Hur ser handledarens vardag ut och vad behöver handledare för att 

fördjupa sitt arbete (förslag på rubrik ”En handledares vardag”). 

Frågor för styrelsen att ta med till kommande styrelsemöte: Förslag på inledningsföreläsare, 

hur ska avgiften administreras av lokalföreningen Skåne, ska lokalföreningen stå som 

arrangör, samarbete med danska psykoterapeuter. 

Förslag: Tankesmedja i oktober 2013, budget 400:-/deltagare med ev stöd från riksstyrelsen. 



§8 Susie Rasmussen väljs till sekreterare för RPC Skåne. 

 

§9 Övrigt. Juanita Forsell informerar om Fælleshuset i Valby, lokaler som delas av flera 

psykoterapiförbund i Danmark. 

Nya regler för Rebabgarantin presenteras av SKL den 14/12. 

 

Till nästa möte: uppföljning av RPCstyrelsens förslag på stadgeförändring samt Sven 

Sjökvists inlägg i RPCstyrelsens förslag till stadgeförändring. 

 

Nästa styrelsemöte äger rum den 19/12-2012 kl. 18.00 på  Psykologcentrum, Södra 

Förstadsgatan 13, Malmö. Mötet avslutas med restaurang besök, som bokas i förväg av Ernst. 

        

§10 Mötet avslutas. Christina avslutar mötet. 

 

 

 

Susie Rasmussen   Christina Fredlund 

 

Sekreterare    Ordförande 

 

 

 

Ernst Dahlquist   Claes Parck 

 

Justerare    Justerare 


