
Riksföreningen psykoterapicentrum i Skåne 
 
Protokoll fört vid årsmöte 120321 på Noble House, Per Weijersgatan 6, Malmö. 
 
Närvarande: Ritva Axelsson Heidegren,  Kjell Bondesson, Ernst Dahlquist,  Anna Daun, 
Kristina Elofsson,  Christina Fredlund, Vera Hergart, Zackarias Jerneck, Hans Lidman,  
Eva Malmberg, Kerstin Nilsson, Claes Parck, Susie Rasmussen, Karin Sjöström, Ann 
Stevens, Annika Trunnerup,  Carina Wallman, Eva Wannö, Eva Wrangborg. Deltog gjorde 
också riks ordförande Lance Cederström.  
 
§1. Årsmötet öppnas.  Val av mötesordförande    Eva Malmberg öppnar mötet och hälsar 
deltagarna välkomna. Karin Sjöström väljs till mötesordförande. 
 
§2. Val av sekreterare, justerare och rösträknare..  Kerstin Nilsson väljs till 
mötessekreterare. Ritva Axelsson Heidegren och Ann Stevens väljs till justerare. 
Justerarna väljs också till rösträknare. 
 
§3. Godkännande av dagordning. Inkomna övriga frågor. Fråga om årsmötet utlysts 
stadgeenligt.     Dagordning godkänns. 1 övrig diskussionspunkt anmäls. Årsmötet har 
utlysts stadgeenligt.  
 
§4. Anmälan av verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar för föregående 
räkenskapsår.    Eva Malmberg presenterar verksamhetsberättelsen, Ernst Dahlquist  
redogör för den ekonomiska redovisningen. Lokalföreningen gör en förlust 2011 vilket 
till stor del förklaras av arrangemanget kring psykoterapins dag. Önskemål finns från 
medlemmar att åter göra detta arrangemang, men det behöver bli mindre kostsamt.  
 
§5. Fastställande av resultaträkning/ balansräkning för det förflutna räkenskapsåret. 
Godkännes. 
 
§6. Anmälan av revisionsberättelsen.   Revisionen finner inga anmärkningar 
 
§7. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.  Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna 
året.  
 
§8.Propositioner från styrelsen.     Inga propositioner finns.  
 
§9.Motioner.  Inga motioner har inkommit. 
 
§10. Fastställande av budget.    Budgeten godkännes. 
 
§11. Val av föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande.  Valberedningen 
bestående av Ritva Axelsson-Heidegren, Paul Benér och Sven Sjöqvist föreslår att  
Christina Fredlund  väljs till RPC-Skånes  ordförande. Mötet väljer Christina Fredlund  
till ordförande. 
  
§12. Val av styrelsemedlemmar.   Valberedningen föreslår att Claes Park och Annika 
Trunnerup väljs till ordinarie ledamöter under 2 år.  Mötet väljer enligt valberedningens 
förslag.  Valberedningen föreslår att Anna Daun och Susie Rasmussen väljs till 



suppleanter på 2 år. Då dessa medlemmar inte ännu är legitimerade psykoterapeuter  är 
det årsmötets viljeyttring att Anna Daun och Susie Rasmussen adjungeras till styrelsen 
fram tills de erhållit legitimation. Årsmötet väljer, i enlighet med valberedningens 
förslag,  dem till ordinarie styrelsemedlemmar eller suppleanter så snart de erhållit sin 
legitimation. Årsmötet önskar också , i enlighet med valberedningens  förslag, att Sanna 
Freiholtz adjungeras  till styrelsen. 
 
§13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant  . Sven Sjöqvist och Karin Sjöström 
väljs till revisorer. Anita Lundberg väljs till revisorssuppleant. 
 
§14. Val av valberedning – 3 medlemmar   Eva Malmberg, Kerstin Nilsson och Carina 
Wallman väljs till ledamöter i valberedningen. Sammankallande väljs inom gruppen. 
 
§15. Övriga frågor    

 Eva Malmberg lyfter frågan hur vi inom lokalföreningen kan främja att fler 
medlemmar blir delaktiga i föreningens arbete, och hur olika frågor som 
medlemmarna finner viktiga ska kunna lyftas fram såväl bland medlemmar som 
tillsammans med styrelsen. 

 Kjell Bondesson avtackas för sina många år som aktiv inom RPC, och som 
lokalföreningens revisor.       

 
§16. Årsmötet avslutas.   Karin Sjöström avslutade årsmötet och tackade alla för visat 
intresse.  
 
Eva Malmberg, Kerstin Nilsson och Carina Wallman  avtackades för sitt arbete i 
styrelsen. 
                                          
 
Vid protokollet  
 
 
Kerstin Nilsson                    
Sekreterare                           
 
 
Justeras: 
 
 
Karin Sjöström               Ritva Axelsson Heidegren               Ann Stevens 
Ordförande                     Justerare                                                Justerare 
 
 


