Protokoll för styrelsemöte i DBT-Scandinavia 2016-08-25
Närvarande: Anna Lindström, Elizabeth Malmquist, Marianne Lundahl, Martina Wolf
Arehult, Åsa Spännargård
Ej närvarande: Sophie Liljedahl, Stig Helweg-Jørgensen, Hanna Sahlin, Inge Søgaard Juul,
Susanne Andersson och Marianne Lundahl

AGENDA OCH PROTOKOLL:
•

Diskussion om vem som kan företräda föreningen och hur i samband med möte i Wien
under kommande BPS-kongress då det har föreslagits att en ”umbrella organisation” för
alla DBT-föreningar i Europa ska bildas. Vi föreslår att Sophie Liljedahl som kommer att
finnas närvarande tar emot information och eventuella frågor till föreningen och tar med
sig det hem till kommande styrelsemöten för eventuella ställningstagande. I nuläget är
lite oklart vad syftet är med denna nya förening och om detta sammanfaller med syftet

•

för DBT Scandinavia.
Inför DBT-dagarna diskuteras föreningens deltagande:
o

Ett nytt medlemsbrev skrivs av Martina som kan delas ut då. Maila runt för att se
om det finns kommande utbildningar i DBT eller liknande att göra reklam för eller
nyheter att sprida.

•

o

Kort info under DBT-dagen på dag 2 med bildspel om: 1) Föreningens historia, 2)
Adherence-arbetet, och 3) Teamkartläggningen

o

Kartläggning färdigställs och lägg ut på hemsidan efter årsmötet. En
sammanställning presenteras på DBT-dagarna av Martina

Årsmötet diskuteras:
o

Strukturen på årsmötet diskuteras. Förslag till verksamhetsberättelse för 2016
skrivs av Martina – något som presenteras på årsmötet. Ekonomisk berättelse
skrivs av Elizabeth.

o
•

Förslag med diskussion i bikupor/smågrupper vad gäller skapande av nya
arbetsgrupper och ordförande för dessa inför 2016-2017.

Satsningar för kommande år för arbetet i styrelsen diskuteras:
o Fortsatt arbete i Arbetsgrupp ”Sessionsfeedback och bedömning av sessioner
vad gäller manualtrogenhet (adherence)”

o

Fortsatt arbete med hemsidan – efter fokus på funktionalitet och felsökning,

o

läggs fokus främst på att fylla på med material och information
Skapande av maillista för föreningens medlemmar

o

Definiera behov och önskemål om ytterligare arbetsgrupper

