Protokoll från styrelsemöte DBT- Scandinavia 2017-06-15

Närvarande: Anna Lindström, Martina Wolf-Arehult, Sophie Liljedahl, Åsa Spännargård
Frånvarande: Hanna Sahlin, Marianne Lundahl, Charlotte Arndt, Elizabeth Malmqvist

DAGORDNING










Genomgång av förra protokollet
Motioner inför års möte
Affiliation Linehan Institute
Medlemsavgift
AG Forskning och skattningsskalor (beslut om namnändring)
AG Webbplats
AG Utbildning
AG Adherence/Sessionsfeedback
Förslag till nästa möte

Genomgång av förra protokollet
Utifrån förra protokollets skrivning: Det kommer att tas upp på nästa årsmöte om ev. DBT
Scandinavia ska ändras till DBT Sweden/Sverige, diskuterar mötet om vi ska formulera en motion om
att byta namn på föreningen. Föreningen består huvudsakligen av medlemmar från Sverige och
nuvarande namn kan därför bli missvisande. Olika möjliga former för samverkan med övriga
Skandinaviska länders DBT nätverk diskuteras. Anna gör kartläggning inför eventuell motion.
Uppföljning av förra mötets diskussion kring att ha en lägre avgift för studenter. En farhåga som tas
upp är att det kan innebära mer arbete administrativt att ha olika medlemskategorier. Martina och
Sophie gör kartläggning för eventuell motion om ovan.
Motioner inför årsmötet
Motioner ska enligt stadgarnas 15 § vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor innan årsmötet. Martina
skriver in påminnelse om detta i kommande medlemsbrev.
Affiliation Linehan Institute
Utifrån kommande skypemöte 17-05-15 kl. 19.00 (i direkt anslutning till detta styrelsemöte) med
representanter för Linehans Insitutute, ska ev. motion angående detta diskuteras vid nästa
styrelsemöte.
Medlemsavgift
Styrelsen anser att föreningen ska ha samma medlemsavgift inför kommande verksamhetsår.

Arbetsgrupper
Arbetsgruppen ska heta: Arbetsgruppen för forskning och mätinstrument. Martina har kontaktat alla
som anmält intresse att delta och Sophie Liljedahl utses till ordförande/sammankallande i gruppen.
Sophie kallar till ett första möte innan årsmötet, förslagsvis via Scype.
Medlemmar är i nuläget: Anna Demetriades, Linda Holländare, Madeleine Magnusson, Martina Wolf
Sophie Liljedahl, Anna-Maria Naranjo-Vestin, Åsa Spännargård.
Inget att rapportera gällande övriga arbetsgrupper
Datum för nästa styrelsemöte
2017-08-19 kl 10.00 i Liljeholmen KCP´s lokaler
Mötet avslutades

Mötesordförande:

_________________________________________
Martina Wolf-Arehult

Mötessekreterare:

__________________________________________
Åsa Spännargård

Justerare:

___________________________________________
Anna Lindström

Stockholm, den 2017-06-15

