
Riksföreningen psykoterapicentrum i Skåne 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Bjärred 2015-08-29 

 

 
Närvarande: Susie Rasmussen, Christina Fredlund, Ullrika Probert, Ann Stevens, Annika 
Trunnerup, Zackarias Jerneck, Kristina Svartek. 
Förhinder: Ernst Dahlquist. 
 
 
 
 
§1 Mötet Öppnas. Christina väljs till möteordförande. 
 
§2 Val av justerare. Zackarias Jerneck och Kristina Svartek 
väljs till justerare.  
 
§3 Susie Rasmussen, sittande sekreterare. 
 
§4 Godkännande av föregående protokoll. 
 
§5 Dagordningen fastställs och godkänns. 
 
 
§6  
Infogruppen:  
Christina kontaktar riksstyrelsen för att få info per mail om när ny medlem tillkommit. 
Infogruppen föreslår kontakt med Magnus Bjurhammar för att göra RPCinfokort på storlek 
med visitkort. 
Fortbildningsgruppen:  
Susie och Ullrika informerar om planering av samtalsbarerna i höst(tema identitet och 
trauma): 
Ullrika formulerar text om Gertten inför samtalsbar onsdagen den 16/9 kl. 18.30-21. Susie 
pratar med Balint om hur han vill presenteras i utskick. Sammanställd info vidarebefordras 
till Zackarias för utskick av inbjudan. 
Susie meddelar att Åsa Grennvall har avbokat medverkan den 8 oktober. Styrelsen föreslår 
ersättningsföreläsare och avvaktar bokning av lokal för samtalsbar. 
Till nästa möte: Uppföljning föreslagna föreläsare till 8 oktober. Då beslut om kommande 
samtalsbar. 
Förslag på tema inför vårens föreläsningar: lämna verkligen, ex psykos, självtillfredställande 
människor. 
 
Samverkansorganet: 
Inget nytt från samverkansorganet. 
 
Steg 1 sektionen:  
Styrelsen beslutar om rekrytering av ny medlem till steg 1 sektionen då Zackarias ej längre 
kan ingå. 
Planering av rekrytering av nya medlemmar till RPC. Tina på steg 2 utbildningen, Ann på st 
Lukas, Ernst på steg 1. 

 



 §7 Övrigt 
Ann sitter i riksstyrelsen. Påminnelse om att före vidare förslag  om RPC via Ann. 
 
Diskussion i styrelsen om hur rekrytera till RPC. Zackarias föreslår att styrelsen blir mer 
aktiv i RPC Skånes FB-grupp och gör inlägg och aktiviteter och nyheter. 
 
Nästa styrelsemöte beslutas till tisdagen den 29/9 kl. 19-21 på Psykologcentrum. 
 
 
 
§8 Mötet avslutas. Christina avslutar mötet. 
 
 
 
Christina Fredlund    Susie Rasmussen  
Ordförande     Sekreterare  
   
 
 
 
 
 
Zackarias Jerneck   Kristina Svartek 
Justerare    Justerare 
 

 

 

 

 

 

 


