DBT Sverige
Protokoll konstituerande styrelsemöte
26 september 2018, Universitetshuset i Uppsala
Närvarande:
Charlotte Arndt, Elizabeth Malmquist, Åsa Spännargård och Anna Lindström.
Förhindrade:
Sophie Liljedahl, Marianne Lundahl, Martina Wolf-Arehult, Hanna Sahlin och Richard
Stenmark.
§1 Mötets öppnande
Åsa Spännargård hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2 Val av sekreterare
Styrelsen beslutade att välja Anna Lindström att föra protokoll under mötet.
§3 Val av justerare
Styrelsen beslutade att välja Elizabeth Malmquist att justera protokollet.
§4 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.
§5 Konstituerande
Styrelsens sammansättning för 2018:
Åsa Spännargård, ordförande (sitter kvar ett år till)
Elizabeth Malmquist, kassör (omval ett år)
Anna Lindström, sekreterare (sitter kvar ett år till)
Martina Wolf (sitter kvar ett år till)
Marianne Lundahl (sitter kvar ett år till)
Sophie Liljedahl (sitter kvar ett år till)
Charlotte Arndt (omval två år)
Richard Stenmark, suppleant (omval ett år)
Hanna Sahlin, suppleant (nyval ett år)
Valberedningen består av Anna Demetriades, Karin Ovefelt och Karin Perry.
§6 Val av firmatecknare
Styrelsen beslutade att välja Martina Wolf-Arehult (690523-0261) och Elizabeth
Malmquist (521129-9309) att var för sig teckna föreningens firma.
§7 Övriga ärenden
Diskussion om det praktiska genomförandet av namnändringen från DBT
Scandinavia till DBT Sverige inklusive stadgeändringar.
Beslut: Charlotte ändrar namnet på webbplatsen. Anna genomför förändringarna i
stadgarna och ändrar namn på mejllistan.

Uppföljning av medlemmarnas önskemål om påminnelser om att förnya
medlemskapet.
Beslut: Anna skriver riktlinjer för medlemskapet vad gäller påminnelser till
medlemmarna samt uppdatering av mejladress.
Uppföljning av beslutet vid årsmötet att riktlinjer för kvalitetssäkring ska skickas ut på
remiss till medlemmarna.
Beslut: Åsa skickar ut till medlemmarna. Deadline är den 31 december.
§8 Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade att förlägga nästa styrelsemöte till den 10 november 2018 kl.14:15
på Kompetenscentrum för Psykoterapi, Liljeholmen.
Efter styrelsemötet kommer webbgruppen (Charlotte, Åsa, Hanna och Anna) att ha
ett kort möte för avstämning och planering.
§9 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och mötet avslutades.
__________________________________
Mötessekreterare
Anna Lindström

____________________________________
Justerare
Elizabeth Malmquist

