
ÅRSMÖTE för Psykoterpicentrum´s lokalförening Stockholm   

Onsdag 21 mars 2018  
 

Mötet inleddes med en föreläsning av Camilla von Below, om unga vuxnas 
erfarenheter av psykodynamisk terapi utifrån avhandlingen When 

psychotherapy does not help... and when it does: Lessons from young 
adults' experiences of psychoanalytic psychotherapy. Camilla la fram sin 

avhandling vid Stockholms universitet i oktober 2017.  
 

I sedvanlig ordning avnjöt vi en god buffé innan årsmötet.  
 

PROTOKOLL          Närvarande: se bilaga   
§ 1 Årsmötet öppnades av ordföranden Lilian Pohlkamp.  

§ 2 Till mötesordförande valdes Mikael Westrell.  
§ 3 Till sekreterare valdes Annelie Nilsson, till justerare valdes Teresa Allzén och 

Laszlo Rajnai.  
§ 4 Mötet förklarades i behörig ordning utlyst.   
§5 Lilian Pohlkamp presenterade Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 

2017.  
§ 6 Carina Lindbäck presenterade Balans- och Resultaträkning. Mötet fastställde 

dessa.  
§ 7 Teresa Allzén föredrog Revisionsberättelsen.  
§ 8 Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.  

§ 9 Carina Lindbäck föredrog förslag till Budget för 2018. Mötet godtog detta 
förslag.  

§10 Valberedningens förslag till ny styrelse godkändes. Styrelsen konstituerar sig 
själv:  
 Kvarstår på 1 år: Solweig Linde, Stefan Salomon, Lotten Lönnerstam   

Omval på 2 år: Birgitta Jonasson, Lilian Pohlkamp, Carina Lindbäck,   

Nyval Camilla Sörbacken, 2 år, Ann Christiernin 1 år  
Benny Plüss och Mona Aleman avtackades för sin tid i styrelsen.  
§ 11 Till revisorer valdes Mikael Westrell och Christina Lillieroth.  

§ 12 Till valberedningen valdes Laszlo Rajnai sammankallande, Hans Larsson, 
Benny Plüss.  

  
§13 Övriga Frågor  

 Teresa Allzén rapporterade från Riksstyrelsen att man 

undersöker möjligheterna att teckna en gruppförsäkring för medlemmarna i 
PC. Den skulle då bli ca hälften så dyr som de lösningar som idag erbjuds av 

exempelvis Psykologförbundet eller SSR. Mer information kommer att 
föredras på Ordförandemötet i april för vidare diskussion i lokalföreningarna.  

  

 Styrelsen fick i uppdrag på förra årsmötet att undersöka möjligheterna att 
skapa en app för att söka terapeut liknande appen Ahum.  

Styrelsen anser att vi redan har goda möjligheter via vår 
förmedlingstelefon och sökfunktionen på hemsidan att förmedla 
terapeuter. Frågan ligger därmed vilande tillsvidare.   

  
 Teresa Allzén informerar om PC-s anmälan av Socialstyrelsen till 

Förvaltningsrätten för bristande myndighetsutövning. Den har av 
Förvaltningsrätten avvisats som icke-anmälningsbar p g a bristande verkan. 

Beslutet är nu överklagat till Kammarrätten. Nu väntar även en JO anmälan.   



    

 Den juridiska processen finansieras genom crowfounding och årsmötet gav 
styrelsen i uppdrag att undersöka om Stockholms lokalförening skulle kunna 

bidra med mer pengar.  
  

 En diskussion om den ensidiga fokuseringen på KBT i media uppstod. Det 

påpekades att det är viktigt att vi reagerar genom att maila eller ringa 
journalister för att rätta till felaktigheter. Det kan alla göra även som enskilda 

medlemmar genom att föra fram att det förutom KBT finns andra metoder 
som hjälper enligt forskning och att mångfalden är viktig. 
 

§14 Årsmötet avslutades.  
 

Stockholm den 21 mars 2018  
  

Mikael Westrell                                                                 Annelie Nilsson  
Ordförande under mötet                                            Sekreterare under mötet  

  
Teresa Allzén                                                                Laszlo Rajnai  
Justerare                                                                            Justerare  
  
 


