
Årsmöte föreningen DBT Scandinavia 
10 september 2014 Verandan, Scandic Hotel Karlskrona 
 
Närvarande: Anita Linnér, Ralf Jensen, Carina Lindbäck, Johanna Sunelind, Ove Fagersröm, Lisa 
Rydström, Görel Granath-Hansen, Diana Karlsson, Bengt Andersson, Ola Österberg, Carolina Wihrén, 
Ann-Charlotte Persson, Helene Wadenberg-Elborz, Reka Bossore, Maria Boberg, Ylva Gustafsson, 
Ingrid Svahnström, Åsa Ljungefjord, Karin Hamnes, Ann Marie Ekström, Tomas Karlsson, Camilla 
Hallek, Beate Nylund, Petra Lindheim von Bahr, Annelie Hallberg, Anders Björkman, Carina Björsson, 
Kent Gustavsson, Dan Wetterborg, Anna Eriksson, Ewa Hjort, Levy Friedman, Nils Ahlwall, Katrin 
Ekdal, Karin Wikdahl, Lena Svensson, Petra Johansson, Annika Jonasson, Lill Lindholm Gustafsson, 
Yvonne Olsson, Lisa Belfrage, Marie Lindh, Ulrica Bonde, Anna-Lena Svensson, Monica Andreasson, 
Tina Camitz, Susanne Andersson, Karin Perry, Christel Darte, Lucrecia Naltonga, Hanna Sahlin Berg, 
Elizabeth Malmquist. 
 
§1 Mötets öppnande 
Elisabeth hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 
 
§2 Val av mötesordförande 
Årsmötet valde Marianne Frick 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 Marie Lindh 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 2013 
Elizabeth Malmquist gick igenom verksamhetsberättelsen från 2013, se bilaga. 
 
§9 Ekonomisk berättelse 2013 
Kassör Susanne Andersson gick igenom den ekonomiska berättelsen för föregående år. 
Föreningen hade vid brytdatum den 30/6 2014 126 medlemmar. Föreningen har haft 
utgifter vilka är preciserade i räkenskaperna för verksamhetsåret. Föreningens resultat efter 
andra räkenskapsåret är 41304 kr. 
Årsmötet beslutade att godkänna budget.  
 
§10 Revisorsberättelse 2013 
Revisorn lämnade den ekonomiska berättelsen utan anmärkning. 



 
§11 Styrelsens ansvarsfrihet 2013 
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet. 
 
§12 Fastställande av medlemsavgifter 2014/2015 
Inget nytt beslut togs. Således kvarstår medlemsavgiften på 300 SKR. 
 
§13 Motioner och propositioner 
Tre motioner har inkommit till årsmötet.  
Motion # 1 
Vi utlyste en tävling 2013 för att skapa en logotyp till DBT-Scandinavia. Två förslag har 
inkommit. Styrelsen rekommenderar att vi vid årsmötet 2014 röstar fram vilken av dessa som 
skall utgöra föreningens logotyp. 
Styrelsen DBT-Scandinavia, 2014-09-03 
 
Motion # 2 
Vid förra årsmötet skapades en arbetsgrupp med syfte att ta fram ett evidensbaserat och 
användbart utvärderingsbatteri som skulle kunna komma DBT-Scandinavias medlemmar till 
godo. Arbetsgruppen har nu lagt fram två förslag, ett för ungdomar, ett för vuxna.  
Styrelsen rekommenderar att vi vid årsmötet antar dessa utredningspaket och gör dessa 
tillgängliga för föreningens medlemmar via hemsidan. 
Vg se bifogade filer: 
Förslag om utvärderingsformulär vid DBT ungdom 
Utkast till förslag om utvärderingsformulär vid DBT 
Styrelsen DBT-Scandinavia, 2014-09-03 
 
Motion # 3 
Vid flera tillfällen har medlemmar i DBT-Scandinavia haft svårt att komma in på och bli 
medlemmar på DBT-listan, en e-maillista som administreras ideellt av personer som arbetat 
med DBT i Sverige. Det gör det svårt att nå ut med och att ta emot DBT-specifik information 
via e-mail. 
Motion: Medlem Maja Fläcke föreslår att en ny maillista skapas för medlemmar i DBT-
Scandinavia, istället för rådande DBT-lista. En maillista som är mer användarvänlig (liknande 
KBT-listan) utifrån att många DBTare inte går med på listan alls i dag pga svårigheter med 
administrationen av sagda DBT-lista.  
Maja Fläcke föreslår vidare att enbart betalande medlemmar i DBT Scandinavia får tillgång 
till och kan vara med på nya maillistan, vilket kan bidra till att öka dragkraften i att vara 
medlem i DBT-Scandinavia.  
Styrelsen rekommenderar att årsmötet antar detta förslag och tillsätter en arbetsgrupp att ta 
fram och administrera en sådan maillista. 
Maja Fläcke, 2014-09-08 
 
Årsmötet fattade följande beslut ang dessa motioner: 
1. Årsmötet beslutade att välja nedanstående förslag till föreningens logotyp: 



 
2. Göra utvärderingspaketet tillgängligt för medlemmar på hemsidan. Undersöka om SCL-

90 kortversion Brief Symptom Scale kan ersätta SCL-90 och om Sheehan Disability Scale 
kostar pengar att använda. Arbetsgruppen fortsätter arbeta med utvärderingspaketen.  

3. Skapa en maillista via hemsidan, eller i alla fall administrerad via medlemsregistret så att 
endast medlemmar i DBT-Scandinavia kan ingå i listan. Styrelsen utreder detta förslag 
vidare. 

 
§14 Val av årets styrelse 
Årsmötet beslutade att  
Välja Elizabeth Malmquist till ordförande i två år 
Välja Susanne Andersson till ledamot i två år 
Välja Stig Helweg-Jörgensen till ledamot i två år 
Välja Martina Wolf till ledamot i två år 
Välja Inge Søgaard Juul till ledamot i två år 
Välja Marianne Lundahl och Anna Demetriades till suppleanter i ett år 
 
§15 Val av årets revisor 
Revisor Annika Jonasson 
Till revisorssuppleant valdes Jeanette Alsheimer Persson.  
 
§16 Val av valberedare 
Årsmötet beslutade att välja Karin Perry, Marianne Frick och Ralf Jensen att ingå i 
valberedningen. 
 
§17 Övriga frågor 
1. Certifiering DBT. Årsmötet beslutade att styrelsen skall arbeta vidare med 

certifieringsprocessen enligt DBT-Scandinavias standard. 
2. En arbetsgrupp för skapande av en ny maillista kopplad till hemsidan tillsätts. Styrelsen 

utgör den arbetsgruppen, framförallt Elizabeth Malmquist, Susanne Andersson, Stig 
Helweg-Jörgensen och Hanna Sahlin Berg. 

3. Årsmötet godkänner att revisionsberättelsen skrivs under av revisorssuppleanten. 
 
§18 Mötets avslutande 
Mötesordförande tackade alla närvarande.  
 
______________________________________ ___________________________________ 
Mötesordförande Sekreterare 
Marianne Frick Hanna Sahlin Berg 
 
Justeras 
 
_____________________________  
Marie Lindh 


