
Protokoll från styrelsemöte DBT-Scandinavia 2018-02-11 
Styrelsemötet sker hos Elizabeth Malmquist i samband med att styrelsen har en arbetshelg den 10-11/2 

 

Närvarande  

Charlotte Arndt, Sophie Liljedahl, Anna Lindström, Elizabeth Malmqvist 

 

Förhinder  

Marianne Lundahl, Åsa Spännargård, Johan Steczkó (suppleant), Richard Stenmark (suppleant), Martina Wolf-

Arehult 

 

1. Fastställande av agenda  

 

2. Val av justerare 

Charlotte Arndt väljs till justerare. 

 

3. Ställningstagande till styrelsens beslutsmässighet 
Konstateras att flera styrelseledamöter har fått plötsligt förhinder pga sjukdom. Styrelsen är enligt 
stadgarna beslutsmässig när minst halva antalet ordinarie ledamöter är närvarande, vilket är fallet vid 
detta möte. Dock finner vi det olyckligt att ta beslut i viktiga frågor när flera personer, däribland 
ordförande, saknas. Inställningen under mötet blir att bereda frågor så långt som möjligt, men avvakta 
med beslut tills fler kan närvara.  
 

4. Hemsidan 
Vi diskuterar hemsidans funktionalitet och möjliga förbättringar. I nuläget har vi både en öppen sida för 
alla och en sluten sida för enbart medlemmar. Diskuteras för- och nackdelar med att behålla detta system 
respektive ändra till enbart öppen sida. Beslut: Underlag för fortsatt diskussion skickas mejlledes till de 
ledamöter som ej deltar.  

 
5. Forskning om DBT i Sverige  

Diskussion om hur föreningen kan bidra till att öka forskning om DBT i Sverige. Arbetsgruppen för forskning 
och mätinstrument är igång, bland annat arrangeras en forskningskonferens i november 2018. 
Förhoppningsvis kan konferensen leda till ökat intresse och engagemang. Det vore önskvärt att få fler 
personer att medverka i arbetsgruppen. Viktigt att tidigt engagera studenter i forskningsfrågor relaterade 
till DBT.  

 
6. Reducerad medlemsavgift för studenter?  

Diskussion huruvida en reducerad medlemsavgift skulle kunna locka fler studenter att bli medlemmar. 
Samtidigt behöver vi beakta att det blir mer administration kring medlemskap. Beslut: Styrelsen lägger 
fram förslag till årsmötet 2018 om att införa ett studentpris för medlemskap.  

 
7. Frågor om ”certifiering” 

Enligt föreningens stadgar ska föreningen verka för certifiering. Frågan är komplex och behöver följas upp 
vid kommande möte. Beslut: Elizabeth sammanställer underlag för fortsatt diskussion.  
 

8. Vilka får annonsera på hemsidan?  
Tidigare styrelse har bestämt att endast medlemmar får annonsera på vår hemsida. Nytt förslag är att DBT-
relevant material kan få läggas ut på vår hemsida oavsett medlemsskap. Styrelsen förbehåller sig rätten att 
bedöma om det är DBT-relevant. Beslut: Ta beslut om detta vid nästa möte.  
 

9. Samarbetet med de skandinaviska länderna  
DBT-Scandinavia är en skandinavisk förening som ursprungligen var ett samarbetsprojekt mellan DBT i 
Danmark och Sverige. Det har dock funnits språkliga problem och praktiska komplikationer att hålla ihop 
en förening över lands- och språkgränser. Sedan årsmötet 2016 ingår inte längre några danskar i styrelsen, 
men vi har danska medlemmar. På hemsidan finns förberett för danskt material men flikarna är i nuläget 



tomma, vilket inte ser bra ut. Diskuteras hur samarbetet med de skandinaviska länderna kan se ut 
framöver. Beslut: Elizabeth skriver till de danska medlemmarna för att undersöka hur de ser på sin roll i 
föreningen samt hur de ser på hemsidan.  

 
10. Hur ska föreningens pengar användas? 

Olika förslag diskuteras, till exempel att lotta ut gratis biljetter till DBT-dagarna bland medlemmar som 
bidrar till föreningen på något sätt, exempelvis bidrar med material på hemsidan eller annat. Beslut: 
Undersöka möjligheter att utveckla en DBT-app för veckokort och krisplan samt följa upp andra förslag 
som diskuterades. 

 
11. Kommunikation med valberedningen  

Önskemål från valberedningen vid förra årsmötet att förbättra kommunikationen inför nästa årsmöte. De 
flesta, förutom Elizabeth och suppleanter, valdes in på två år så inför kommande årsmöte torde det inte bli 
så stora förändringar. Beslut: Se över detta vid styrelsemötet i april och kommunicera med 
valberedningen.  
 

12. Kommande möten 
Elizabeth har inte längre tillgång till Adobe Connect och vi behöver hitta annan lösning för mötet i juni. 
Kommande styrelsemöte ändras från den 21/4 till den 14/4 efter mejlkontakt med frånvarande ledamöter. 
 

13. Mötet avslutades 

Ordförande avslutade mötet. 

 

 

Mötesordförande:      

 

________________________________________  

Elizabeth Malmquist 

 

 

Mötessekreterare:  

 

________________________________________ 

Anna Lindström 

 

 

Justerare:  
 
________________________________________ 
Charlotte Arndt 

Stockholm 2018-02-11 


