
	  
Riksföreningen psykoterapicentrum i Skåne 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Malmö 2012-09-25,  
Psykologcentrum, Södra Förstadsgatan 13, Malmö. 
 
Närvarande:	  Ernst	  Dahlquist,	  Christina	  Fredlund,	  Claes	  Parck,	  Susie	  Rasmussen,	  Ann	  
Stevens,	  Annika	  Trunnerup,	  Zackarias	  Jerneck.	  
	  
§1 Mötet Öppnas. 
 
§2 Val av justerare och sekreterare. Ernst Dahlquist och Susie Rasmussen valdes till justerare. 
Zackarias Jerneck valdes till sekreterare. 
 
§3 Godkännande av föregående protokoll. Föregående protokoll godkändes och lades till 
handlingarna. 
 
§4 Fastställande och godkännande av dagordning. 
 
§5 Arbetsgrupper 

a. Informationsgruppen. 
Problem att dagens nuvarande system rörande mailkorrespondensen med 
medlemmarna är krångligt rent administrativt vilket leder till hög belastning för 
styrelsens ordförande Christina Fredlund. Styrelsen spånar kring nya möjliga e-
postadresser exempelvis xxx@gmail.com eller xxx@rpc.nu eller 
xxx@psykoterapicentrum.se. Zackarias åtar sig att kontakta riks för att undersöka 
möjligheten att få en e-postadress genom 
 
Beslutades att ändra föreningens annons på www.eniro.se och ta bort telefonnumret 
(som i dagsläget även står i RPC Skåne-broschyren) och endast behålla 
hemsideadressen www.rpc.nu. 
 
Diskuterades tidigare idéer om annonsering i tidningen Metro. Innehållet kan vara 
frågor av typen: Vill du gå i psykoterapi? eller Nyfiken på psykodynamisk 
psykoterapi? Styrelsen fortsätter spåna kring innehåll, Ernst fortsätter sitt arbete med 
frågan om eventuell annonsering. 
 

b. Fortbildningsgruppen. 
Diskuteras eventuell möjlighet att ytterligare sprida information om föreläsningar på 
arbetsplatser. Vidare finns förslag på en medlemsträff med föreläsning av bl a Sven 
Sjökvist och hans Lidman på temat: ”Historiska perspektiv på psykoterapin i Skåne”. 
Beslut att arrangera ett sådant medlemsmöte i nov/dec. Christina Fredlund åtar sig att 
kommunicera med dem kring datum och tidpunkt. 
Diskuteras även ett eventuellt handledningsforum i RPC Skånes regi. 
 

c. Samverkansgruppen 
RPC var ej närvarande föregående möte. Nytt möte sker i början av december månad. 
Det råder fortfarande begrepps-sammanblandning där uttryck som ”KBT” jämställs 



med psykoterapi. Fortsätter framföra att det finns olika former av psykoterapi som 
KBT och PDT.    

 
 
 
§6 Nästa möte 6/11 2013 kl 19-21 
 
 
§7 Övriga frågor: 
 
Carina Wallman avsäger sig sina uppdrag som ledamot i valberedningen och som representant 
i Samverkansgruppen. 
 
 
 
§8 Mötet avslutas. Christina avslutar mötet. 
 
 
 
Zackarias Jerneck   Christina Fredlund 
 
Sekreterare    Ordförande 
 
 
 
 
Ernst Dahlquist   Susie Rasmussen 
 
Justerare    Justerare 
 
 


