Riksföreningen psykoterapicentrum i Skåne
Protokoll fört vid styrelsemöte i Malmö 2013-10-01,
Psykologcentrum, Södra Förstadsgatan 13, Malmö.

Närvarande: Ernst Dahlquist, Maria Berhouet, Christina Fredlund, Susie Rasmussen, Ann
Stevens, Annika Trunnerup, Zackarias Jerneck.
Frånvarande: Anna Daun

§1 Mötet Öppnas. Ordförande hälsar Maria, ny styrelseledamot, välkommen.
§2 Val av justerare. Annika Trunnerup och Ann Stevens valdes till justerare.
§3 Susie sekreterare, därför inget val av sekreterare.
§4 Godkännande av föregående protokoll. Föregående protokoll ännu ej utskickat,
godkännande skjuts därför upp till nästa styrelsemöte.
§5 Dagordningen fastställs och godkänns.
§6 Arbetsgrupper
a.
Informationsgrupp. Det har varit mycket aktivitet kring utskick och
affischer inför seminariet kring ondska.
Zackarias informerar om medlemslistan och uppmanar medlemmar att tipsa om fler
adresser till externlistan. Maila till: skane@psykoterapicentrum.se. Info om att nytt
medlemskap (2014) hos RPC fr om 1 oktober ger gratis medlemskap året ut. Zackarias
har köpt namnbrickor till framtida samtalsbaret för ökad delaktig bland deltagare.
b.

Fortbildningsgruppen. Utvärdering av samtalsbar med Ann Heberlein.
Namnskyltar vid nästa event. Lokalen; dåligt sittande bakom pelare. Ann H
saknade mygga, Annika tar upp detta som krav vid nästa samtalsbar på
Kramer. Organisering av kommande samtalsbar med Ulf Ståhlberg den
21/11 ”Ondskans olidliga lätthet”.
BESLUT: samma layout i utskick som tidigare.
BESLUT: styrelsen sänker avgiften på föreläsningen i ett led att dra mer
folk.
BESLUT: Annika meddelar Ernst vilket arvode Ulf Ståhlberg önskar och
Annika och Ernst fastställer därefter anmälningsavgift.

c.

Samverkansorganet. Ann informerar Maria om samverkansorganet.
Dialogmöte kommer att ske 18/10.

d.

Steg 1 sektionen. Förslag: adjungera ytterligare steg 1 person till sektionen.
TILL NÄSTA MÖTE: Beslut tas nästa styrelsemöte.

§7 Kristina Elofsson gästar styrelsemötet och diskuterar framtida föreläsning eller
seminarier kring gruppterapi.
BESLUT: Kristina Elofsson kontaktar Paul Bener och Kirsten Artin Kronqvist för fortsatt
planering kring temakväll med RPC. Förslag som kommer upp idag är
estradföreläsning och prova på gruppforum.
BESLUT: Styrelsen diskuterar och återkommer om grupp till Kristina E efter nästa
styrelsemöte.
§8 Christina informerar om nytt från Riksstyrelsen. Ordförande för RPC riksförbund har
kallat till telefonmöte för samtliga lokalordföranden i ett led att förbättra samarbete och
samverkan.
BESLUT: Christina begär ut årsredovisning för RPC.
§9 Info om RPC:s kommande höstkonferens i Stockholm.
BESLUT: RPC Skåne bistår med avgiften för deltagare på RPC:s höstkonferens 2013.
Nästa styrelsemöte äger rum den 13/11-2013 kl. 19.00 -21.00 på Psykologcentrum, Södra
Förstadsgatan 13, Malmö.
§10 Mötet avslutas. Christina avslutar mötet.
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