
Årsmöte	  föreningen	  DBT	  Scandinavia	  
	  
12	  september	  2013	  Wilandersalen	  på	  Universitetssjukhuset	  i	  Örebro	  
	  
Närvarande:	  Marianne	  Frick,	  Catherine	  Svalenius,	  Levy	  Friedman,	  Anita	  Linnér,	  Elizabeth	  
Malmquist,	  Anna	  Demetriades,	  Marianne	  Lundahl,	  Karin	  Perry,	  Anne	  Pruul,	  Ylva	  Gustafsson,	  
Mariana	  Brod	  Kärnqvist,	  Åsa	  Spännargård,	  Tom	  Agri,	  Christian	  Beer,	  Anna	  Kåver,	  Karin	  Ovefelt,	  
Maria	  Bragesjö,	  Cecilia	  Crona,	  Ulrika	  Lind,	  Lena	  Mullin,	  Anna	  Lindström,	  Mathilda	  Zotterman,	  
Annica	  Londell	  Karlsson,	  Anders	  Zandelin,	  Hanna	  Anderstedt,	  Johan	  Steczko,	  Åke	  Törnkvist,	  
Margareta	  Andersson,	  Elisabeth	  Persson,	  Annika	  Jonasson,	  Petra	  Johansson,	  Martina	  Datavs,	  
Bodil	  Persson,	  K-‐G	  Hogmalm,	  Levy	  Friedman,	  Anna	  Eriksson,	  Nils	  Ahlwall,	  Linda	  Holländare,	  
Kajsa	  Jung,	  Kent	  Gustavsson,	  Tanya	  Harnell,	  Odd	  Berg,	  Diana	  Karlsson,	  Eva	  Silfverberg,	  Else	  
Iversen,	  Sanne	  Bay	  Rasmussen,	  Alice	  Pedersen,	  Ditte	  Ericksen,	  Karin	  Windahl,	  Marie	  Lindh,	  Kikki	  
Johansson,	  Bengt	  Rydebjord,	  Helène	  Helgesson,	  Lene	  Stensgaard,	  Lone	  Grann,	  Hanna	  Sahlin	  
Berg,	  Stieg	  Helweg-‐Jörgensen,	  Ralf	  Jensen,	  Camilla	  O’Keefe,	  Anneli	  Bryntesson,	  Camilla	  Hallek,	  
Maja	  Fläcke,	  Carolina	  Wihrén,	  Jeanette	  Alsheimer-‐Persson,	  Jacob	  Sander	  Hansen,	  Susanne	  
Andersson,	  Ingrid	  Swahnström.	  
	  
	  
§1	  Mötets	  öppnande	  
Elisabeth	  hälsade	  alla	  välkomna	  och	  förklarade	  det	  konstituerande	  årsmötet	  öppnat.	  
	  
§2	  Val	  av	  mötesordförande	  
Årsmötet	  beslutade	  att	  Catherine	  Svalenius	  valdes	  till	  mötesordförande.	  
	  
§3	  Val	  av	  mötessekreterare	  
Årsmötet	  beslutade	  att	  välja	  Hanna	  Sahlin	  Berg	  till	  mötessekreterare.	  
	  
§4	  Val	  av	  person	  att	  justera	  protokollet	  
Årsmötet	  beslutade	  att	  välja	  Ingrid	  Swahnström	  och	  Margareta	  Andersson	  att	  justera	  
protokollet.	  
	  
§5	  Fastställande	  av	  dagordningen	  
Årsmötet	  beslutade	  att	  godkänna	  dagordningen.	  
	  
§6	  Mötets	  utlysande	  
Årsmötet	  beslutade	  att	  godkänna	  mötets	  utlysande.	  
	  
§7	  Föregående	  årsmötesprotokoll	  
Hanna	  Sahlin	  Berg	  gick	  igenom	  det	  föregående	  årsmötesprotokollet.	  
	  
§8	  Verksamhetsberättelse	  2012	  
Elizabeth	  Malmquist	  gick	  igenom	  verksamhetsberättelsen	  från	  2012,	  se	  bilaga.	  
	  
§9	  Ekonomisk	  berättelse	  2012	  
Kassör	  Susanne	  Andersson	  gick	  igenom	  den	  ekonomiska	  berättelsen	  för	  föregående	  år.	  
Föreningen	  har	  nu	  94	  medlemmar.	  Enda	  kostnaden	  har	  varit	  hemsidan	  samt	  bankkostnader	  om	  
1	  728	  kr.	  Visst	  överskott	  när	  danska	  medlemmar	  betalar	  in	  sin	  avgift	  (328	  kr).	  Föreningens	  
resultat	  efter	  första	  räkenskapsåret	  är	  22826	  kr.	  
	  
Årsmötet	  beslutade	  att	  godkänna	  budget.	  Revisorn	  lämnade	  den	  ekonomiska	  berättelsen	  utan	  
anmärkning.	  
	  



§11	  Styrelsens	  ansvarsfrihet	  2012	  
Årsmötet	  beslutade	  att	  ge	  styrelsen	  ansvarsfrihet.	  
	  
§12	  Fastställande	  av	  medlemsavgifter	  2013/2014	  
Inget	  nytt	  beslut	  togs.	  Således	  kvarstår	  medlemsavgiften	  på	  300	  SKR.	  
	  
§13	  Motioner	  och	  propositioner	  
Inga	  motioner	  eller	  propositioner	  har	  inkommit	  till	  årsmötet.	  
	  
§14	  Val	  av	  årets	  styrelse	  
Årsmötet	  beslutade	  att	  	  
Välja	  Hanna	  Sahlin	  Berg	  till	  sekreterare	  i	  två	  år	  
Välja	  Ralf	  Jensen	  till	  ledamot	  i	  ett	  år	  
Välja	  Anita	  Linnér	  till	  ledamot	  i	  två	  år	  
Välja	  Anna	  Lindström,	  Linda	  Holländare	  och	  Anna	  Demetriades	  till	  suppleanter	  i	  ett	  år	  
	  
§15	  Val	  av	  årets	  revisor	  
Till	  revisorssuppleant	  valdes	  Jeanette	  Alsheimer	  Persson.	  	  
	  
§16	  Val	  av	  valberedare	  
Årsmötet	  beslutade	  att	  välja	  Camilla	  Hallek,	  Lene	  Stensgaard,	  Marianne	  Frick	  att	  ingå	  i	  
valberedningen.	  
	  
§17	  Övriga	  frågor	  
1. Styrelsen	  efterlyste	  fler	  personer	  att	  engagera	  sig	  i	  arbetsgrupperna,	  som	  hittills	  inte	  hunnit	  

utföra	  så	  mycket	  arbete	  åt	  DBT-‐Scandinavia.	  Förslaget	  innebär	  exempelvis	  att	  man	  förbinder	  
sig	  att	  arbeta	  10	  timmar	  under	  det	  kommande	  verksamhetsåret,	  med	  en	  viss	  
fråga/intresseområde.	  
En	  kontaktperson	  från	  styrelsen	  håller	  kontakten	  med	  arbetsgruppen	  och	  samlar	  
information	  löpande	  under	  året.	  Man	  kontaktar	  styrelsen	  via	  mail,	  och	  en	  grupp	  kan	  skapas	  
genom	  att	  DBT-‐Scandinavia	  möjliggör	  kontakt	  med	  andra	  medlemmar	  som	  är	  intresserade	  
av	  att	  delta	  i	  arbetsgruppen.	  	  
Ett	  förslag	  för	  arbetsgrupp	  som	  togs	  upp	  var	  att	  utforma	  ett	  utvärderingspaket	  för	  DBT,	  som	  
kan	  läggas	  upp	  på	  hemsidan.	  Detta	  skulle	  kunna	  underlätta	  en	  mer	  enad	  utvärdering	  för	  DBT	  
i	  Skandinavien.	  	  
Styrelsen	  välkomnar	  egna	  initiativ	  som	  är	  i	  enlighet	  med	  DBT-‐Scandinavias	  stadgar	  och	  mål.	  

	  
2. Styrelsen	  vill	  uppgradera	  vår	  hemsida,	  DBT-‐Scandinavia,	  men	  har	  svårt	  att	  göra	  det	  pga	  

bristande	  teknisk	  kompetens.	  Styrelsen	  efterlyser	  intresserade	  bland	  medlemmarna	  som	  har	  
möjlighet	  att	  vara	  ett	  bollplank,	  eller	  någon	  som	  själv	  har	  idéer.	  
Kan	  vi	  få	  igång	  hemsidan,	  med	  material	  som	  är	  medlemsberoende	  såsom	  
informationsmaterial	  för	  anhöriga	  och	  patienter,	  skattningsskalor	  m.m.,	  så	  kommer	  det	  
gynna	  föreningen	  och	  öka	  incitament	  att	  bli	  medlem.	  
Styrelsen	  efterlyser	  även	  en	  intresserad	  dansk	  medlem	  som	  kan	  tänka	  sig	  att	  arbeta	  med	  
hemsidan,	  och	  skapa	  danska	  formulär.	  Ralf	  Jensen,	  Jakob	  Hansen	  och	  Lone	  Grann	  anmäler	  
intresse.	  

	  
3. Arbetsgrupp	  för	  utvärdering/skattningar	  skapas.	  Intresse	  anmäldes	  av	  Maja	  Fläcke,	  Camilla	  

Hallek,	  Linda	  Holländare,	  Anna	  Demetriades,	  Jakob	  Hansen.	  
	  
4. Hur	  går	  man	  med	  i	  och	  ur	  svenska	  DBT-‐listan?	  Man	  mailar	  Solvi.Schmidt@vgregion.se	  

Medlemmar	  upplever	  problem	  med	  DBT-‐listan,	  att	  det	  ibland	  tar	  väldig	  tid	  att	  bli	  godkänd	  
som	  medlem.	  Ev	  kommer	  DBT-‐Scandinavia	  ta	  över	  maillistan,	  Anders	  Zandelin	  erbjuder	  sig	  
att	  göra	  detta.	  Informerar	  om	  DBT-‐Scandinavias	  facebooksida.	  



	  
	  
§18	  Mötets	  avslutande	  
Mötesordförande	  tackade	  alla	  närvarande.	   	  
	  
	  
	  
______________________________________	   _________________________________________	  
Mötesordförande	   Sekreterare	  
Catherine	  Svalenius	   Hanna	  Sahlin	  Berg	  
	  
	  
Justeras	  
	  
	  
	  
______________________________________	   __________________________________________	  
Ingrid	  Swahnström	   Margareta	  Svensson	  
	  
	  
	  
	  
	  


