
 
Riksföreningen psykoterapicentrum i Skåne 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Malmö 2013-03-06,  

Psykologcentrum, Södra Förstadsgatan 13, Malmö. 

 

Närvarande: Ernst Dahlquist, Anna Daun, Christina Fredlund, Susie Rasmussen, Ann 
Stevens, Annika Trunnerup, Zackarias Jerneck. 
Frånvarande: Claes Parck 
 
§1 Mötet Öppnas. 

 

§2 Val av justerare. Anna Daun och Ann Stevens valdes till justerare.  

 

§3 Val av sekreterare. Sittande sekreterare Susie valdes till mötessekreterare. 

 

§4 Godkännande av föregående protokoll. Föregående protokoll godkändes. 

 

§5 Fastställande och godkännande av dagordning. 

 

§6 Arbetsgrupper 

a. Informationsgrupp. Zackarias har haft kontakt med Magnus Bjurhammar angående 

hemsidan. Bjurhammar önskar all kontakt om hemsida via: webb(at)rpc.nu. 

b. Fortbildningsgrupp. Anna för diskussion med styrelse om kontakt med Knausgård 

inför föreslagen föreläsning. Beslut: Anna tar kontakt per mail med förslag om tema 

utifrån artikel i DN om Breivik. Uppföljning föreläsning med Gibson. Annika 

informerar om att hon har prelbokat Gibson inför hösten. Diskussion och förslag i 

styrelsen om föreläsningstema under det kommande året. Förslag på teman är: 

fördjupad förståelse för människan istället för diagnoser, ondska som tema vid tre 

föreläsningstillfällen, död-kärlek-sex. Förslag på föreläsare inför kommande år: 

Knausgård, Gibson, Tommy Moberg och präst. 

c. Samverkansorganet. Ann har inte varit på några möten sedan förra styrelsemötet. 

d. Steg 1 sektionen. Ernst informerar om RPC för steg 1 studenter i samband med 

kommande föreläsning kring mentalisering. Zackarias informerar om RPC på steg 2, 

Lunds Universitet, under våren. Ann informerar om RPC i anslutning till utbildning på 

St Lukas under våren. 

 

§7 Övrigt. Annika informerar om att föreläsningen i Katmandu är uppskjuten. Annika 

återkommer med nya datum.  

Ernst informerar om att han har gjort förslag på budget inför årsmötet. 

 

Beslut: Styrelsen beslutar att två personer åker till RPC riksårsmöte och representerar 

RPCSkåne. 

 

Uppföljning: Årsmöte för RPC Skåne äger rum den 16 april kl. 18-21. Lokal: Scandic 

Kramer, ”Privaten”, Stortorget 7, Malmö. RPC bjuder på mat. Anmälan till: 

skane(at)psykoterapicentrum.se 

 



Nästa styrelsemöte äger rum den 14/5-2013 på  Psykologcentrum, Södra Förstadsgatan 13, 

Malmö.      

    

§10 Mötet avslutas. Christina avslutar mötet. 

 

 

 

Susie Rasmussen   Christina Fredlund 

 

Sekreterare    Ordförande 

 

 

 

Anna Daun    Ann Stevens 

 

Justerare    Justerare 

 


