Kallelse till årsmöte för Svenska Föreningen för ISTDP
Verksamhet under året 2017
Datum: Lördag 3 februari 2018
Tid: kl 15:30-16:30
Plats: Saltö, Folkets Hus, Olof Palmes plats 3, Göteborg
Dagordning

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

val av ordförande och sekreterare vid stämman
val av person tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet
fastställande av röstlängd
fastställande av dagordning
prövning om mötet är stadgeenligt utlyst
styrelsens verksamhetsberättelse (bifogas)
behandling och beslut i anledning av styrelsens verksamhetsberättelse med resultat och
balansräkning
8. revisors berättelse
9. fastställande av resultat och -balansräkningar
10. beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
11. val av ny styrelse (ordförande, kassör, sekreterare, suppleant), firmatecknare, revisor,
valberedning.
12. behandling av inkomna motioner jämte förslag till beslut från styrelsen samt beslut i
anledning härav
13. övriga ärenden

Verksamhetsberättelse 2017
Svenska Föreningen för ISTDP
Verksamhetsåret 2017-01-01 - 2017-12-31

Styrelsen
Styrelsen har bestått av
● Ordförande Liv Raissi
● Kassör Arvid Axmar Cederholm
● Ledamot Peter Lilliengren
● Ledamot Tobias Nordqvist
● Ledamot Nina Klarin
● Suppleant Linda Åhslund

Övriga förtroendeposter
Redovisningskonsult
● Christina Segerdahl
Revisor
● Björn Elwin

Viktiga händelser under året
Under år 2017 stod föreningen som arrangör till 2 stycken events. Vi började året med ett årsmöte den
11 mars i Stockholm, då vi i anslutning till mötet bjöd in Peter Lilliengren att presentera med hjälp av
videoklipp hur man kan jobba med ISTDP utifrån det graderade formatet. Vi var 23 personer som kom
för att lyssna, varav de flesta samtidigt valde att bli medlemmar i föreningen för att gå på
presentationen kostnadsfritt. Flertalet finner det tillfredsställande när föreläsningen och videoklippen
är på svenska, och uppskattade Peters pedagogiska upplägg.
I juni kallade styrelsen till extrastämma då det inte beslutats om ny valberedning under årsmötet.
Under våren hade två personer visat intresse till att utgöra valberedningen, vilket vi kunde besluta om
på extrastämman som skedde via Skype.
I oktober anordnade vi en tre-dagars konferens i Göteborg med Jon Frederickson och Ange Cooper.
Jon gav en presentation om ISTDP vid depression och Ange gav en presentation om ISTDP vid
medicinskt oförklarade symtom. Den tredje dagen gav de handledning i varsin grupp. Medverkade på

själva konferensen gjorde 62 personer, varav 12 var studenter, och drygt 20 personer på
handledningsdagen. Det blev tre engagerande och lärorika dagar med kunniga föreläsare och ett
generöst konferensinnehåll.
Under hösten beslutade styrelsen att, efter ekonomiska förutsättningar, stötta lokala initiativ för
medlemmar som vill bilda lokala nätverk. Medlemmar i Skåne fick därmed möjlighet att äska pengar
från föreningen för att hyra en lokal för ett nätverksmöte i Skåne våren 2018.

Verksamheten i siffror
Under året…
 hade styrelsen 7 styrelsemöten, ett årsmöte och en extrastämma
● hade föreningen 78 medlemmar
● genomfördes 2 st arrangemang
Vad föreningen omsatte kommer att redovisas för på årsmötet
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