Protokoll årsmöte föreningen DBT-Scandinavia
26 september 2018 i Uppsala
Närvarande
Anita Linnér, Sarah Levin, Diana Kjellkvist-Andersson, Annica Lundell Karlsson, Therese Laksonen,
Ksenija Gmajnicki, Ingrid Henriksson, Anna Liljestrand, Liselott Johansson, Christina Görsing Kleine,
Matilda Johansson, Ella Kullberg, Karin Ovefelt, Camilla Hallek, Anne Pruul, Martina Datavs
Johansson, Karin Perry, Anna Demetriades, Marianne Frick, Charlotte Arndt, Åsa Spännargård,
Elizabeth Malmquist, Martina Wolf-Arehult, Anna Lindström.
§1 Mötets öppnande
Ordförande Åsa Spännargård hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
§2 Val av mötesordförande
Årsmötet valde Marianne Frick till mötesordförande.
§3 Val av mötessekreterare
Årsmötet valde Anna Lindström till sekreterare.
§4 Val av justerare
Årsmötet valde Martina Wolf-Arehult och Åsa Spännargård till att justera protokollet.
§5 Fastställande av dagordningen
Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen.
§6 Mötets utlysande.
Årsmötet beslutade att godkänna mötets utlysande. Det skedde den 3 september via e-post till
medlemmarna och blev då även tillgängligt på föreningens webbplats.
§7 Föregående årsmötesprotokoll
Åsa Spännargård gick igenom föregående årsmötesprotokoll. Kommenterar handlade om hur
föreningen har agerat i frågan om att använda föreningens medel. Styrelsen hänvisade till
verksamhetsberättelsen för 2017/2018 där detta framgår.
§8 Verksamhetsberättelse
Åsa Spännargård gick igenom verksamhetsberättelsen för 2017/2018, se bilaga.
Verksamhetsberättelsen godkändes. Kommentarer från medlemmar: 1) Önskemål om att Camilla
Hallek, DBT-teamet BUP, kollar om det är möjligt att föreningen kan betala Stockholms Läns
Landsting för att få tillgång till att använda DBT-appen. Camilla Hallek åtog sig att göra detta. 2)
Förslag att lägga kartläggningen av team på föreningens webbplats.
§9 Ekonomisk berättelse 2017/2018
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Kassören Elizabeth Malmquist gick igenom den ekonomiska berättelsen, se bilaga. Föreningen hade
vid brytdatum den 30/6 2018 105 medlemmar. Föreningen har haft utgifter vilka är preciserade i
räkenskaperna för verksamhetsåret. Föreningens resultat efter sjätte räkenskapsåret är 81 375 kr.
Årsmötet beslutade att godkänna räkenskaperna.
§10 Revisionsberättelsen 2018.
Revisorn lämnade den ekonomiska berättelsen utan anmärkning.
§11 Styrelsens ansvarsfrihet 2018
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.
§12 Fastställande av medlemsavgifter 2018/2019
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften på 300 kronor för ordinarie medlem kvarstår.
§13 Motioner och propositioner
Det hade inte inkommit några motioner från medlemmar. Genomgång av styrelsens propositioner,
vilka bifogas protokollet:
1. Förslag om att införa studentpris på medlemskap i föreningen. Studentpriset föreslås
vara 100 kronor. Årsmötet yrkade bifall till styrelsens förslag.
2. Byte av namn på föreningen samt stadgeändringar kopplat till detta. Årsmötet
diskuterade frågan och uppmuntrade styrelsens strävan att föreningen ska nätverka med
andra DBT-föreningar i Skandinavien och Europa. Föreslogs att det ska finnas länkar till
de andra föreningarna på föreningens webbplats. Årsmötet yrkade bifall till styrelsens
förslag om namnbyte till DBT Sverige samt medföljande stadgeändringar.
3. Ändring av datum i stadgarna angående medlemskapets giltighetsperiod. Årsmötet
yrkade bifall till styrelsens förslag att medlemskapet ska löpa från den 1/10 till den 30/9.
4. Riktlinjer för kvalitetssäkring. Medlemmarna önskade att vi inte skulle gå till omröstning
angående styrelsens förslag om riktlinjer för kvalitetssäkring. Beslutades istället att
förslaget skickas på remissrunda till medlemmarna och att deadline för återkoppling är
31 december.
§14 Val av årets styrelse
Följande personer valdes 2017 till ledamöter i två år och sitter kvar kommande år:
Åsa Spännargård, ordförande
Martina Wolf
Anna Lindström
Marianne Lundahl
Sophie Liljedahl
Årsmötet beslutade att välja:
Charlotte Arndt till ledamot i två år (omval)
Elizabeth Malmquist till ledamot i ett år (omval)
Richard Stenmark (omval) och Hanna Sahlin (nyval) till suppleanter i ett år
§15 Val av årets revisor
Årsmötet beslutade att välja Susanne Andersson till revisor i ett år.
§16 Val av valberedare
Årsmötet beslutade att välja Anna Demetriades, Karin Ovefelt och Karin Perry att ingå i
valberedningen.
§17 Övriga frågor
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Det framfördes önskemål från medlemmar att få fler påminnelser för att betala medlemsavgift.
Påminnelser skickades till samtliga medlemmar i januari 2018 samt i augusti och september till de
som då inte hade förnyat sitt medlemskap. Anna Lindström informerade om att påminnelser om
förnyelse av medlemskap kommer att skickas ut vid andra tidpunkter än hittills till följd av
förändringen av medlemskapets giltighetsperiod enligt beslutet i §13. Viktigt i sammanhanget är att
medlemmar uppdaterar sin mejladress om den förändras, i nuläget sker detta till Anna Lindström.
Det kommer sammanställas riktlinjer för medlemskapet vad beträffar påminnelser samt uppdatering
av mejladress.
§18 Mötets avslutande
Mötesordförande tackade alla närvarande.

Mötesordförande:

Mötessekreterare:

___________________________________
Marianne Frick

________________________________
Anna Lindström

Justeras:

Justeras:

___________________________________
Martina Wolf-Arehult

___________________________________
Åsa Spännargård

Stockholm 2018-10-10
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