Protokoll årsmöte föreningen DBT Scandinavia
15 september 2016
Närvarande: Anna Lindström, Marianne Lundahl, Sophie Liljedahl, Anna Maria Naranjo Vestin,
Åsa Spännargård, Thomas Hesslow, Giulia Arslan, Annica Lundell Karlsson, Ingrid Henriksson, AnnaLena Olsen, Ulrica Bonde, Jennie Jansson, Tina Camitz, Emilie Lindqvist, Alexandra Boalt, Kajsa
Jung, Karin Hamnes, Ann Marie Ekström, Amanda Mörch, Marie Pålsson, Susanne Werner, Emelie
Hjort, Sara Tonemar, Madelaine Magnusson, Lena Lindberg, Johanna Morén, Marianne Frick,
Mariana Bood Lönnqvist, Åsa Luden, Cili Blomgren, Nils Ahvall, Lena Mullin, Catherine Udén, Anita
Linnér, Karin Perry, Anna Demetriades, Marie Bremberg.
§1 Mötets öppnande
Åsa Spännargård hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
§2 Val av mötesordförande
Årsmötet valde Marie Bremberg till mötesordförande.
§3 Val av mötessekreterare
Årsmötet valde Åsa Spännargård till mötessekreterare.
§4 Val av person att justera protokollet
Årsmötet valde Johanna Morén att justera protokollet.
§5 Fastställande av dagordningen
Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen.
§6 Mötets utlysande
Årsmötet beslutade att godkänna mötets utlysande som skett via e-post till medlemmarna och på
hemsidan 4 veckor före utsatt mötestid.
§7 Föregående årsmötesprotokoll
Åsa Spännargård gick igenom det föregående årsmötesprotokollet. En korrigering gjordes då det
står i föregående års protokoll att Susanne Andersson valdes till suppleant. Susanne Andersson har
under föregående verksamhetsår varit revisor i föreningen.
§8 Verksamhetsberättelse 2016
Anna Lindström gick igenom verksamhetsberättelsen 2016, se bilaga.
§9 Ekonomisk berättelse 2016
Anna Lindström gick igenom den ekonomiska berättelsen för föregående år.
Föreningen hade vid brytdatum den 30/6 2016 106 medlemmar. Föreningen har haft utgifter vilka är
preciserade i räkenskaperna för verksamhetsåret. Föreningens resultat efter fjärde räkenskapsåret
är 43 488 kr, se bilaga. Årsmötet beslutade att godkänna budgeten.
§10 Revisorsberättelse 2016

Revisorn lämnade den ekonomiska berättelsen utan anmärkning, se bilaga.
§11 Styrelsens ansvarsfrihet 2016
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.
§12 Fastställande av medlemsavgifter 2016/2017
Inget nytt beslut togs. Således kvarstår medlemsavgiften på 300 SKR.
§13 Motioner och propositioner
Inga motioner har inkommit till årsmötet.
§14 Val av årets styrelse
Enligt valberedningens förslag beslutade årsmötet att:
Martina Wolf-Arehult som är vald på två år till ordförande sitter kvar ytterligare ett år.
Hanna Sahlin ledamot, Anna Lindström ledamot, Åsa Spännargård ledamot, Sophie Liljedahl
ledamot och Elizabeth Malmquist ledamot är alla valda på två år och sitter således kvar ytterligare
ett år. Årsmötet valde Charlotte Arndt till ledamot i två år.
Till suppleanter valdes Marianne Lundahl (omval) och Linda Holländare i ett år.
Valberedningen har bestått av: Karin Ovefelt, Anna Demetriades och Karin Perry.
§15 Val av årets revisor
Årsmötet beslutar att välja Susanne Andersson till revisor i ytterligare ett år.
§16 Val av valberedare
Årsmötet beslutade att välja Anna Demetriades, Karin Perry och Karin Ovefelt till valberedare under
2016/2017.
§17 Övriga frågor
1) Hemsidan.
2) Hur man som medlem och team kan betala medlemsavgift via sin arbetsgivare.
3) DBT-lista kopplad till föreningens medlemmar.
4) Danskarnas deltagande i föreningen och hur föreningen ska bevara den skandinaviska
profilen.
5) Klargörande hur man som team gör om man vill delta i kartläggningen av DBT-team i
Skandinavien.
6) Skattningsskalor för utvärdering av DBT.
7) Hur öka medlemmarnas deltagande vid årsmötet.
Hemsidan:
Det påpekades att det inte verkar finnas så mycket tillgängligt material på medlemswebben. Det
förklarades av att det var ett fel på hemsidan under våren som gjorde att mycket som låg där inte
var synligt. Detta är nu åtgärdat och igen möjligt att komma åt via medlemsinloggningen. Styrelsen
förtydligade också att ett prioriterat område för föreningen under kommande verksamhetsår är att
fylla på och uppdatera material på hemsidan.
Att kunna betala som team via sin arbetsgivare:
Det fanns önskemål att kunna betala som team via sin arbetsgivare. Denna fråga har styrelsen
arbetat med under året och det finns en instruktion för hur man kan fakturera via sin arbetsgivare.
Vissa har betalat via arbetsgivare och det har fungerat väl. Någon har inte lyckats betala eller vet
inte hur man gör. Önskemål att instruktionen tydliggörs på hemsidan. Det tas också upp att man
skulle önska en funktion som kan påminna om att förnya medlemskapet så att det inte glöms bort

vid årskifte. Förslag att det ska finnas en e-postlista som är för medlemmar i föreningen och
styrelsen/kassören via den kan påminna medlemmarna.
e-postlista kopplat till medlemskap i föreningen:
Ett önskemål kommer upp att det ska finnas en interaktiv e-postlista, en ”DBT-S lista” som
medlemmar kan använda för att dela kunskap och erfarenhet, tips och annat kring DBT. Att skapa
en sådan lista är en prioriterad fråga för styrelsen under kommande verksamhetsår. En påminnelse
görs också om att det finns möjlighet att vara med på den amerikanska DBT-listan som innehåller
mycket som medlemmar i DBT-S kan ha nytta av.
Fråga om det skandinaviska samarbetet:
Då de ledamöter ur styrelsen som bor i Danmark har avgått i samband med årsmötet diskuteras hur
man ska kunna ha ett samarbete mellan de skandinaviska länderna. Det ses som viktigt att ha ett
skandinaviskt samarbete trots att det i nuläget endast är svenskar representerade i styrelsen. En
tanke som dryftas i mötet är om det skulle kunna finnas en förening för varje land i Skandinavien
och att dessa i sin tur samarbetar kring gemensamma frågor. Styrelsen tar med sig frågan kring hur
föreningen ska samverka så att den Skandinaviska inriktningen inte tappas bort.
Önskemål om klargörande kring att göra kartläggning av team:
Förslag att det ska finnas en blänkare på hemsidan, samt mail som går ut till alla som blir
medlemmar där man uppmuntras att presentera sitt team så att det finns registrerat på hemsidan.
Skattningsskalor för utvärdering av DBT:
Det finns i föreningen ett intresse för att samla kunskap om lämpliga skattningsskalor för att kunna
utvärdera DBT-behandling. Detta för att kunna se effekten av DBT i enskilda team och genom att
använda samma skalor göra det på ett enhetligt sätt. Även för att kunna visa effekt av teamets
arbete för t ex arbetsgivare. En arbetsgrupp i föreningen har funnits men inte varit aktiv under det
senaste året. Den gruppen arbetade fram ett förslag på skattningsskalor för vuxna respektive
ungdomar som i nuläget finns att tillgå på hemsidan. Arbetsgruppen återupptar sitt arbete och
arbetar vidare med att t ex göra anpassning till svenska förhållanden av de skalor som är aktuella.
Anna Demetriades som tidigare varit med i gruppen och Anna Maria Naranjo Vestin anmälde
intresse att delta i arbetsgruppen.
Hur öka medlemmarnas deltagande vid årsmötet:
Det kom förslag om att be arrangören av DBT-dagarna att ha årsmötet efter lunch alt. på morgonen
för att öka deltagandet på årsmötet.
§18 Mötets avslutande
Mötesordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet.
Mötesordförande

Mötessekreterare

______________________________________
Marie Bremberg

___________________________________
Åsa Spännargård

Justerare
_______________________________________
Johanna Morén

