
Protokoll från styrelsemöte DBT- Scandinavia 2017-04-08 

 

Närvarande: Anna Lindström, Charlotte Arndt, Martina Wolf-Arehult, Sophie Liljedahl, Åsa 

Spännargård, samt under del av mötet närvarande per telefon: Elizabeth Malmqvist 

Frånvarande: Hanna Sahlin, Marianne Lundahl 

 

DAGORDNING 

 Genomgång av förra protokollet 

 Medlemsavgift 

 Studentaktiviteter 

 Hantering av medlemmar och tillgång till DBT-listan 

 Linehan Institute 

 Arbetsgrupp Forskning och skattningsskalor (beslut om namnändring av arbetsgruppen) 

 Arbetsgrupp Webbplats 

 Arbetsgrupp Utbildning 

 Arbetsgrupp Adherence/Sessionsfeedback 

 Förslag till möte  

 Diskussion om namn på föreningen 

 

Genomgång av förra protokollet 

Arbetet som pågår inom olika området enligt protokollet fortsätter oförändrat med undantag från 

det som berörs/omnämns i nedan punkter.     

Medlemsavgift:  

 Martina W-A kontaktar Hanna och Elizabeth om hur vi går ut och påminner om medlemskap och 

förnyelse av detta samt inbetalning av medlemsavgift. Martina kollar med Hanna och Elizabeth 

om gruppmejl om medlemsavgift har skickats ut och nått alla samt om ett till kan mejlas ut om 

detta bedöms nödvändigt. Det verkar oklart om påminnelse nått alla. 

 Martina skriver in påminnelse om detta i kommande medlemsbrev som kan gå ut i början av maj. 

 Vi diskuterar medlemsavgift och föreningens verksamhetsår och beslutar att vi anser att det som 

gäller nu är tillfredsställande. 

Studentaktiviteter: 

 Möjligheten med studentaktiviteter tas upp. Vi bestämmer att vi kan diskutera detta på 

kommande årsmöte eftersom vi tidsmässigt inte hinner med ytterligare aktiviteter om detta just 

nu.  

 Möjlighet att erbjuda studentpris aktualiseras i samband med att denna punkt lyfts fram. 



Hantering av medlemmar och tillgång till DBT-listan 

 Styrelsen beslutar att gamla medlemmar som ännu inte betalt årets medlemsavgift får stå kvar 

som prenumeranter på DBT-listan under året enligt förslag från Hanna.  

Linehan Institute 

 Föreningen har, via Sophie Liljedahl, fått en skrivelse från Linehan Institute i USA om att bli en så 

kallad ”affiliate member". Vi kommer nu i framtida scypemöte, med kontaktpersonerna på 

Linehan Institute, försöka få mer information om detta för att kunna berätta mer om det på 

kommande årsmöte, och eventuellt genomföra en omröstning om det.  

Arbetsgrupp Forskning och skattningsskalor (beslut om namnändring) 

 Alla namngivna som har visat intresse för deltagande i denna arbetsgrupp kontaktas igen av 

Martina W-A (Anna-Maria Westin, Anna Demetriades, Camilla Halleck, Maja Fläcke, Camilla 

Karlsson, Niclas Borg, Sophie Liljedahl) 

Arbetsgrupp Webbplats: 

 Charlotte föreslås arbeta sig in i webbplatsen (tekniskt sett), hon kontaktar Hanna med detta 

förslag. Detta föreslås för att minska föreningens sårbarhet och öka flexibilitet att hantera 

webbplats även om någon ansvarig t.ex. är sjuk eller på semester. 

 Charlotte mejlar på listan eller på annat sätt promptar personer till att mejl in material som kan 

läggas ut, i nuläget är det också Charlotte som bedömer om inskickat material är passande 

material för webbplatsen.  

 Författarna själva är formellt ansvariga för sitt material, detta behöver tydliggöras på hemsidan. 

Vi behöver för framtiden alltid kolla att författare framgår på all text, och försöka komplettera 

detta på befintligt material.  

 Charlotte är redaktör, Hanna web-master. 

 Vi behöver testa att listan funkar igen, verkar oklart om allt är fungerande i nuläget. 

 Vi önskar att den som mejlar får ett mejl tillbaka (Martina W-A mejlar Hanna om detta önskemål) 

Arbetsgrupp Utbildning 

 Kort diskussion om syftet med gruppen 

 Åsa skriver ett utkast till brev om förening till kända DBTare i Norge, syfte är huvudsakligen att 

öka nätverkande med svenskt DBT-community, samt att undersöka intresse och möjligheter till 

samverkan/utbyte. 

Arbetsgrupp Adherence/Sessionsfeedback 

 Styrelsen ber Elizabeth M att revidera processen och strukturen kring arbetsgrupp vad gäller 

adherence skattning/sessions feedback med hjälp av Alan Fruzzettis skala. Detta behöver 

styrelsen sedan formellt ta beslut om och sedan göra tillgängligt på hemsida och genom mejl.    

Namn på föreningen 



 Det kommer att tas upp på nästa årsmöte om ev. DBT Scandinavia ska ändras till DBT 

Sweden/Sverige. 

Datum för möten:  

 Scypemöte med representanter för Linehan Institute föreslås till kl. 17:00 den 19/5, alt. 2/6. 

 Datum för nästa styrelsemöte är ännu inte bestämt. 

Mötet avslutades. 

 

Mötesordförande: Anna Lindström 

Mötessekreterare: Martina Wolf-Arehult 

Justerare: Åsa Spännargård  

Datum: Stockholm, den 2017-04-08 


