
Protokoll för årsmötet för Svenska föreningen för ISTDP 2017. 
  
Organisationsnummer: 06802459-4049 
  
Tid: 12.00- 13.00 lördagen 11 mars 2017 
  
Plats: Ersta Sköndals Högskola, Stockholm 
  
Närvarande 
Liv Raissi 
Peter Lilliengren 
Linda Åhslund 
Robert Johansson 
Tomas Ingmar Hesslow 
Dick Eriksson 
Marianne Lundmark 
Robert Johansson 
Gunnar Hultin 
Andreas Ottosson 
Joel Gruneau Brulin 
Eva Månsson Carleheden 
  
Dagordning 
  
1.     Val av ordförande 

a.     Liv Raissi väljs till ordförande. 
2.     Val av sekreterare tillika rösträknare 

a.     Linda Åhslund väljs till sekreterare och rösträknare. 
b.     Joel Gruneau väljs till justerare. 

3.     Fastställande av röstlängd 
a.     Röstlängden fastställs 

4.     Fastställande av dagordning 
a.     Dagordningen fastställs utan invändningar 

5.     Prövning om mötet är stadgeenligt utlyst 
a.     Mötet är utlyst enligt stadgarna. 

6.     Styrelsens verksamhetsberättelse (bifogas) 
a.     Liv går igenom verksamhetsberättelsen för året med tillägget att Liv, Nina, 

Peter och Tobias deltagit vid IEDTA-konferensen i Amsterdam som 
representanter för föreningen samt att föreningen betalat för representanternas 
deltagande. 

7.     Behandling och beslut i anledning av styrelsens verksamhetsberättelse med resultat 
och balansräkning 



a.     Liv går igenom föreningens ekonomi vilken är god. Föreningen kan redovisa 
ett resultat om 51.214 kr och 351 060 i kassan. Inför kommande räkenskapsår 
försöka begränsa resultatet, då föreningen ej är vinstdrivande. 
Medlemsavgiften kommer vara densamma. 

8.     Revisors berättelse 
a.     Revisor finner styrelsens arbete i god ordning utan anmärkningar och föreslår 

ansvarsfrihet. 
9.     Fastställande av resultat och -balansräkningar 

a.     Resultat och -balansräkningar fastställs. 
10.  Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter 

a.     Föreningen beslutar enhälligt om ansvarsfrihet. 
11.  Val av ny styrelse (ordförande, kassör, sekreterare, suppleant), firmatecknare, revisor, 

valberedning. 
a.     Styrelsen som valdes vid årsmötet 2016 sitter fram till nästa årsmöte med med 

Liv Raissi som ordförande, Peter Lilliengren som ledamot, Tobias Nordqvist 
som ledamot, Nina Klarin, ledamot samt Linda Åhslund och Arvid Axbrink, 
suppleanter samt Björn Elwin revisor och Christina Segerdahl 
redovisningskonsult. Isa Larsson lämnar sitt uppdrag som kassör. Uppdraget 
till posten för valberedning är vakant. I nuläget inga förslag men tillsätts av 
styrelsen. För intresse kontakta Liv Raissi. 

12.  Behandling av inkomna motioner jämte förslag till beslut från styrelsen samt beslut i 
anledning härav 

a.     Styrelsen föreslår att  ändring i stadgarna gällande firmatecknare. 
                                             i. Föreningen godkänner ändringen. 

13.  Övriga ärenden 
a.     Gunnar Hultin uttrycker önskemål om mer geografiskt spridda evenemang samt 

stöttning från föreningen för lokala arrangemang. Styrelsen tar med sig frågan 
för vidare diskussion samt uttrycker önskemål om förslag på arrangemang från 
medlemmar. 

b.     Andreas Ottosson väcker frågan om en inventering vilken kompetens som finns 
att tillgå, t. ex. föreläsare att kontakta i syfte att sprida ISTDP också geografiskt 
samt information om utbildare och utbildningsvägar på hemsidan. 

c.     Förslag från Robert Johansson att bjuda in mindre erfarna ISTDP-terapeuter att 
hålla kortare/längre videopresentationer.  

d.     Linda Åhslund uttrycker önskemål om fler möjligheter till handledning i 
anslutning till events såsom under kommande konferens i oktober. 

e.     Förslag från Liv Raissi om paneldebatt och demonstration av flera olika 
inriktningar utifrån samma patientfall. Exempelvis Unified Protocol och 
ISTDP. 

f.      Önskemål om ökat nordiskt samarbete väcks av Marianne Lundmark. 
  

14.  Mötet avslutas. 



  
  
Protokollet godkänns: 
  
_________________________ 
Sekreterare, Linda Åhslund 
  
  
_________________________ 
Ordförande, Liv Raissi 
 
 
_________________________ 
Justerare, Joel Gruneau Brulin 
 
 
 


