	
  
Riksföreningen psykoterapicentrum i Skåne
Protokoll fört vid styrelsemöte i Malmö 2012-12-19,
Psykologcentrum, Södra Förstadsgatan 13, Malmö.
Närvarande:	
  Ernst	
  Dahlquist,	
  Anna	
  Daun,	
  Christina	
  Fredlund,	
  Claes	
  Parck,	
  Susie	
  
Rasmussen,	
  Ann	
  Stevens,	
  Annika	
  Trunnerup,	
  Zackarias	
  Jerneck.	
  

	
  
§1 Mötet Öppnas.
§2 Val av justerare och sekreterare. Anna Daun och Annika Trunnerup valdes till justerare.
§3 Godkännande av föregående protokoll. Föregående protokoll godkändes.
§4 Fastställande och godkännande av dagordning.
§5 Arbetsgrupper
a. Informationsgrupp. Zackarias informerar RPC-syds nya mailadress,
skane@psykoterapicentrum.se. Inloggningsuppgifter är sedan tidigare skickade från
Zackarias till styrelsen. Hemsida: Uppdatering av kontaktuppgifter till styrelsen görs
idag. För ändring eller komplettering kontakta Zackarias.
b. Fortbildningsgruppen. Info och uppföljning senaste RPC-föreläsningen. Förslag på
föreläsningar, från medlemmar och fortbildningsgruppen, inför hösten: Fortsättning på
förra föreläsningen, Psykoanalytisk Debat föreslår samarbete kring föreläsning med
Judith Mitrani i april, tankesmedja för handledare med Juanita Forsell enligt förra
protokollet.
Styrelsen uppmanas fundera på förslag på föreläsningar till nästa möte.
c. Samverkansorganet. Ann informerar om senaste samverkan; inom rehabsgarantin
Region Skåne kommer enbart IPT och KBT att erbjudas. Ann informerar även kring
hur samverkansorganet fungerar och vilka som är dess medlemmar.
d. Steg 1 sektionen. Inget nytt från steg 1 sektionen.
§6 Återkoppling på föregående protokoll. Ernst har åter kontaktat tidningar för priser på
annonsering. Info till övriga styrelsen gällande priser och utformning.
Beslut: Styrelsen anser kostnaden vara för hög för annonsering och beslutar att inte annonsera
i tidning just nu.
Förslag: Finna nya kanaler för att visa och tydliggöra RPC och dess medlemmar.
§7 Övrigt. Annika informerar om samarbete med dr Chintamani Gautam och hans önskan om
att starta psykoterapeututbildning i Katmandu, Nepal. Annika kommer att delta i kongress
med tema psykoterapi/ yoga i Nepal under våren.
Annika informerar även om kommande utbildning för steg 1 och steg 2 psykoterapeuter i
Regions Skånes regi.
Beslut: Årsmöte för RPC Skåne äger rum den 16 april. Tid och lokal är ännu ej bestämd.
Styrelsemöten under våren: 5/2, 6/3 och 14/5.

Till nästa möte: Ernst ser över hur kostnaderna såg ut för Ljungbergföreläsningen.
Kvar från föregående möte: uppföljning av RPCstyrelsens förslag på stadgeförändring samt
Sven Sjökvists inlägg i RPCstyrelsens förslag till stadgeförändring.
Nästa styrelsemöte äger rum den 5/2-2013 kl. 19.00 på Psykologcentrum, Södra
Förstadsgatan 13, Malmö.
§10 Mötet avslutas. Christina avslutar mötet.
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