
Riksföreningen psykoterapicentrum i Skåne 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-11-13   

Psykologcentrum, S. Förstadsgatan 13, Malmö. 

 

 
Närvarande: Ernst Dahlquist, Maria Berhouet, Christina Fredlund, Susie Rasmussen, Ann 

Stevens, Kristina Svartek, Zackarias Jerneck, Anna Daun. 

Frånvarande: Annika Trunnerup 

 

§1 Mötet Öppnas. Ordförande Christina hälsar Kristina Svartek välkommen. 

 

§2 Val av justerare. Anna Daun och Ernst Dahlquist valdes till justerare. 

 

§3 Val av sekreterare. Sittande sekreterare. 

 

§4 Föregående protokoll godkännes. 

 

§5 Dagordningen fastställs och godkänns. 

 

§6 Arbetsgrupper 

a. Informationsgrupp. Zackarias föreslår marknadsföringsplan, att ha som mål att släppa 

vårens program innan Bertil Wennborgs psykoanalytiska symposium. 

 

b. Fortbildningsgrupp. Info och uppföljning av höstens samtalsbar på tema ondska med 

Ann Heberlein och Ulf Ståhlberg. 

Diskussion samtalsbar inför våren. Överenskommelse om att fördelning ska göras av 

arbetsuppgifter inför varje föreläsning/samtalsbar. Styrelsen samarbetar kring teman 

och föreläsningar. Diskussion kring vårens tema: rivalitet, konkurrens, svartsjuka.  

Till nästa möte: fastställande av tema för våren. 

 

Anna har pratat med Spegeln om eventuellt samarbete kring filmvisning. Förslag på 

film med tema ondska, Återträffen, den 17/12. 

Beslut: Anna pratar med Spegeln. Styrelsen funderar på psykoterapeuter som kan 

prata i samband med filmkvällar. 

 

Susie föreslår författare Gabriella Håkansson som föreläsare tillsammans med 

psykoterapeut på vårens samtalsbar. Beslut: Susie kontaktar Håkansson och 

återkommer med info. 

 

Beslut: Maria är nu del av fortbildningsgruppen. 

 

c. Samverkansorganet. Inget nytt från samverkansorganet. Beslut: Maria är biträdande i 

samverkansorganet. 

 

d. Steg 1 sektionen. Zackarias infomerar om steg 1 sektionen och dess 6-åriga historia. 

Genomgång av befintliga Steg 1 utbildningar i Malmö och Lund.  Sverigehälsan, 

Socialhögskolan, GPI, St Lukas och som uppdragsutbildning för st-läkare.  

 



. 

 

§8 Övriga frågor 

 

Presentation av ny medlem i styrelsen,  adjungerad styrelsemedlem: Kristina Svartek .  

 

Christina informerar om att Karin Rodhe kontaktat henne för eventuellt samarbete kring 

föreläsning utifrån ny bok: 7 Psykiatrer berättar. Beslut: Fortbildningsgruppen arbetar vidare 

med detta.       

 

Nästa styrelsemöte: Onsdag den 11/12 kl. 18.30, på S. Förstadsgatan 13. 

 

 

 

§9 Mötet avslutas.  

 

 

 

 

 

Susie Rasmussen   Christina Fredlund 

 

Sekreterare    Ordförande 

 

 

 

 

Anna Daun    Ernst Dahlquist 

 

Justerare    Justerare 


