
 
 
Protokoll konstituerande styrelsemöte 
Datum 22/10 Tid 10.00 Liljeholmen, Stockholm  
 
Närvarande: 
Martina Wolf-Arehult, Anna Lindström, Åsa Spännargård, Hanna Sahlin, Sophie Liljedahl, 
Charlotte Arndt 
Förhindrade: Marianne Lundahl, Linda Holländare, Elizabeth Malmquist 
 
§1 Mötets öppnande 
Martina Wolf hälsade alla välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§2 Val av sekreterare 
Styrelsen beslutade att välja Hanna Sahlin att föra protokoll under mötet.  
 
§3 Val av justerare 
Styrelsen beslutade att välja Anna Lindström att justera protokollet. 
 
§4 Godkännande av dagordning 
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen. 
 
§5 Konstituerande 
Styrelsens sammansättning för 2016. 
Martina Wolf-Arehult Ordförande  
Elizabeth Malmquist Kassör (omval, 1 år) 
Hanna Sahlin ledamot  
Anna Lindström sekreterare  
Åsa Spännargård ledamot  
Sophie Liljedahl ledamot  
Charlotte Arndt ledamot (nyval, 1 år) 
Marianne Lundahl suppleant 
Linda Holländare suppleant 
 
Valberedning: Karin Perry, Anna Demetriades, Karin Ovefelt 
 
§6 Val av f irmatecknare 
Styrelsen beslutade att välja Martina Wolf-Arehult (690523-0261) och Elizabeth Malmquist 
(521129-9309) att var för sig teckna föreningens firma. 
 
§7 Övriga ärenden 
Uppdatering europeisk DBT-förening, DBT EU 
Sophie Liljedahl rapporterade från det första europeiska mötet för DBT som hölls i samband 



med borderlinekonferensen tidigare i somras. Vid mötet diskuterades hur alla europeiska 
länder skall kunna samordna sig för att underlätta utbildningsinsatser, forskning, 
kvalitetssäkring och erfarenhetsutbyte länderna emellan. 
Ämnen som bland annat diskuterades var: 

o Core DBT skills, core treatment DBT 
o Core measures 

§ Translation, back-translation 
§ European database 

o Adherence, certification, training 
o National conferences, data-sharing 

Mer information om detta kommer inom kort! 
 
Styrelsen diskuterade hur medlemskap i DBT-EU skall se ut och utsåg Sophie till DBT-S länk 
till DBT EU, i samarbete med Martina W. 
 
Skapa en arbetsgrupp för forskning i DBT-Scandinavia 
Styrelsen diskuterade samarbete kring skattningsskalor för utvärdering av DBT. Flera 
medlemmar har hört av sig och visat intresse för att översätta skalor och validera dessa. 
Förslag att gruppen för forskning och bedömning/utvärdering aktiveras igen. Uppgifter för 
gruppen kan vara att se vilka skalor utvärderas just nu, vilka skalor används, samt att utveckla 
ett gemensamt mätbatteri för utvärdering. Sophie mailar till intresserade deltagare. 
 
Planera verksamhetsåret 
Diskussioner efter årsmötet, om hur styrelsens tillsättning skall hanteras, val i två eller ett år? 
Hanna skapar en mail-lista för DBT-S. 
Fortsätta med kvalitetssäkring och sessionsskattning, nästa möte under våren 2017. 
 
Ersättning för resekostnader 
Vi ser stor vinst med styrelsemöten där vi ses. Vissa medlemmar bor i andra delar av Sverige. 
Styrelsen beslutar att ersätta resekostnader för de styrelsemedlemmar som behöver resa till 
styrelsemötena.  
 
Medlemsavgifter 
Diskussion kring inbetalning av medlemsavgifter i samband med DBT-dagarna och att få det 
att överensstämma med stadgarna. ÖK om att alla får bibehållet medlemskap till 1231 för att 
därefter strykas ur medlemslistan såvida inte ny betalning har inkommit. 
 
§8 Nästa styrelsemöte 
Styrelsen beslutade att förlägga nästa styrelsemöte till 26/11-2016 kl.10.00. Fika börjar 09.30 
 
§9 Mötets avslutande 
Ordförande tackade alla närvarande mötet avslutat. 
 
__________________________________      ____________________________________ 
Vid protokollet      Justerare 
Hanna Sahlin       Anna Lindström 


