Riksföreningen psykoterapicentrum i Skåne
Protokoll fört vid årsmöte 2014-04-10, Scandic Kramer, Stortorget 7, Malmö
Närvarande: Maria Berhouet, Inger Berger, Ernst Dahlquist, Christina Fredlund, Zackarias Jerneck,
Susie Rasmussen, Ann Stevens, Annika Trunnerup, Gunnel Brander, Ullrika Probert, Karin Sjöström
§1. Årsmötet öppnas. Zackarias Jerneck väljs till mötesordförande.
§2. Val av sekreterare, justerare och rösträknare. Susie Rasmussen väljs till mötessekreterare. Maria
Berhouet och Gunnel Brander väljs till justerare. Karin Sjöström väljs till rösträknare.
§3. Godkännande av dagordning. Inkomna övriga frågor. Fråga om årsmötet utlysts stadgeenligt.
Dagordningen godkänns, en övrig fråga anmäls. Årsmötet har utlysts stadgeenligt.
§4. Anmälan av verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar för föregående räkenskapsår.
Christina Fredlund presenterar verksamhetsberättelsen. RPC har anordnat samtalsbar under året.
Beslut under året har tagits om sänkning av kostnad för inträde vilket har genererat ökning av besök
på föreläsningarna. Ordförande för RPC Riks deltog i ett av årets styrelsemöten. Under året har
ordförande i lokalföreningarna haft samverkan per telefon.
Skåne och Västra Götaland har avtal med landstinget gällande psykodynamisk psykoterapi.
Anna Daun avgår från styrelsen och tackas för att ha gjort ett mycket fint och viktigt arbete under
året.
§5. Fastställande av resultaträkning/ balansräkning för det förflutna räkenskapsåret. Ernst Dahlquist
redogör för den ekonomiska redovisningen. Föreläsningsverksamheten har gett 15 200:- i intäkter.
Utgifter för föreläsningsverksamheten har varit 18 235:-, Eniro har kostat 5425:-. Diskussion på
årsmötet om att använda annan annonsplats och avsluta Eniro. Styrelsen tar frågan med sig till
kommande styrelsemöte. Förändring i eget kapital är + 8705.50.
Beslut om att inte ta betalt för årsmötet för att få fler att komma.
§6. Anmälan av revisionsberättelsen. Revisionen, Karin Sjöström och Sven Sjöqvist, finner inga
anmärkningar.
§7. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.
§8. Propositioner från styrelsen. Inga propositioner finns.
§9. Motioner. Inga motioner har inkommit.
§10. Fastställande av budget. Budgeten godkänns av årsmötet.
§11. Val av föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande. Valberedningen bestående av Eva
Malmberg och Kerstin Nilsson föreslår att sittande ordförande Christina Fredlund blir omvald till RPCSkånes ordförande. Mötet väljer Christina Fredlund till ordförande.

§12. Val av styrelsemedlemmar. Valberedningen föreslår att Ernst Dahlqvist och Ann Stevens blir
omvalda som ordinarie ledamöter på 2 år, fyllnadsval av Ullrika Probert på 1 år. Mötet väljer enligt
valberedningens förslag. Övriga ledamöter sitter kvar enligt mandatperiod som sträcker sig till 2015.
§13. Val av två revisorer och en revisorsuppleant, valda enligt valberedningens förslag.
§14. Val av valberedning. Inger Berger och Gunnel Brander väljs åter till ledamöter i valberedningen.
Sammankallande väljs inom gruppen.
§15. Övriga frågor
Annika Trunnerup informerar om pågående förhandling med Natur och Kultur. Förslag: ökat
samarbete med gratis föreläsning av författare som just då ger ut böcker på förlaget. Frågan tas upp
på kommande styrelsemöte.
Förslag uppkommer om att ansluta sig till Face Bookgrupp på riks och lokalnivå.
§16. Årsmötet avslutas. Zackarias Jerneck avslutade årsmötet och tackade alla för visat intresse.
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