Protokoll från styrelsemöte DBT Sverige 2019-04-28
Styrelsemötet sker i samband med en arbetshelg på Lilla Sjötorp hos Elizabeth Malmquist
Närvarande
Charlotte Arndt, Anna Lindström, Elizabeth Malmqvist, Hanna Sahlin (suppleant), Åsa Spännargård, Richard
Stenmark (suppleant) och Martina Wolf-Arehult.
Förhinder
Marianne Lundahl och Sophie Liljedahl.
1.

Fastställande av agenda

2.

Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
Åsa Spännargård: mötesordförande. Anna Lindström: sekreterare. Hanna Sahlin: justerare.

3.

Uppföljning av föregående protokoll
Gemensam genomgång.

4.

Ny webbsida
Planering för det fortsatta arbetet med nya webbsidan. Diskussion om hur vi gör med kartläggningen av
DBT-team i Sverige. Det ska enbart förekomma officiella kontaktuppgifter på vår hemsida med tanke på att
alla uppgifter nu kommer att ligga öppet. Vi har fördelat kvarstående arbetsuppgifter som behöver
genomföras under kommande vecka.
Beslut: 1) Charlotte ber Johan Steczkó att göra en patient- och anhörigversion av teamkartläggningen. Det
som ska finnas med är namn på teamet och telefonnummer till teamledare. 2) Nya webbsidan ska lanseras
den 6 maj 2019. Åsa skriver ett medlemsbrev med information till medlemmarna samt publicerar länk till
sidan på medlemslistan.

5.

Kvalitetssäkring
Under arbetshelgen har vi arbetat fram ett nytt dokument utifrån de synpunkter som har inkommit från
medlemmar. Förslaget kommer att presenteras på årsmötet i september då omröstning sker kring om
förslaget ska antas.

6.

Telefoncoachning
Anna har mejlat alla medlemmar och bett om information om hur de ersätts för telefoncoachning. Vi går
igenom de svar som har inkommit hittills. Diskussion om vad vi anser bör finnas med i en rekommendation
från föreningen. Beslut: Anna sammanfattar denna diskussion som underlag för en kommande
rekommendation. Anna sammanfattar även medlemmarnas svar. Martina kollar upp arbetsmiljöfrågor.

7.

Genomgång av föreningens arbetsgrupper
Webbgruppen (sammankallande Charlotte Arndt): se punkt 4 ovan.
Forsknings- & mätinstrumentgrupp (sammankallande Sophie Liljedahl): Sophie och Dan är nu i full gång
med planering inför forskningsdagen den 9 november och den 18 april skickade Sophie ut inbjudan till alla
medlemmar. Beslut: Åsa ska höra med Lars Mehlum om han kan komma hit dagen före den 8 november
för en dag som föreningen bekostar. Förslag att eventuellt även kontakta Stine Laberg, dock avvaktar vi
svaret från Lars Mehlum först. Om Stine ska kontaktas kommer Anna att göra det.
Kvalitetssäkringsgrupp (sammankallande Elizabeth Malmquist): 22 personer deltog i samskattningsdagarna
i Stockholm den 1-2 april. Örebroteamet (Linda Holländare, Anna Demetriades och Johan Steczkó) tog över
funktionen att vara sammankallande till fortsatta samskattningsdagar. En beskrivning av
tillvägagångssättet kring samskattning behöver tas fram och presenteras på hemsidan för medlemmarna.
DBT för barn & ungdom (sammankallande Marianne Lundahl): Ingen ny information.
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8.

Översättning av Marsha Linehans manual för färdighetsträning
Styrelsen önskar driva frågan att manualen översätts. Diskussion om hur vi kan göra när det inte har gått
att komma vidare med Natur & Kultur. Förslag på andra förlag som skulle kunna kontaktas: Norstedts,
Bonniers, Libris, Studentlitteratur, Hogrefe. Även förslag om att styrelsen skulle kunna ordna framtida DBTdagar och använda överskottspengar till översättning. Beslut: 1) Elizabeth får i uppdrag att kontakta Natur
& Kultur igen för att höra om det är möjligt att ha samarbete med en icke-professionell översättare (lägre
kostnad för översättningen). Ett nästa steg är att Elizabeth tar kontakt med förlagen ovan. 2) Åsa pratar
med Per Callermo på Allmänna arvsfonden för att undersöka möjligheter att söka fondmedel. 3) Martina
frågar en icke-professionell översättare om hen skulle kunna ta detta uppdrag.

9.

Styrelsearbetet framöver
Föreslås att styrelsen utvidgas med två till personer. Vi behöver någon som kan ta på sig kassörskapet i och
med att Elizabeth avgår ur styrelsen vid årsmötet i september. Det vore bra om Richard kunde väljas till
ordinarie ledamot, han är nu vald till suppleant på ett år. Hanna kan vara kvar som suppleant. Beslut: Åsa
kommunicerar detta till valberedningen.

10. Kommande styrelsemöten
Möte den 31/8 kl 10-12 på KCP och via Skype.
11. Ordförande avslutade mötet

Mötesordförande:

Mötessekreterare:

______________________________________
Åsa Spännargård

______________________________________
Anna Lindström

Justerare:
______________________________________
Hanna Sahlin
Stockholm 2019-04-28
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