Årsmöte Föreningen för Konsultationspsykiatri 2020-03-13
Närvarande: Marie Bendix, Monika König, Lars Wahlström, Abha Issursing, Lise-Lotte Risö Bergerlind.

§1

Mötets behöriga utlysande: Samtliga närvarande finner att mötet behörigen utlysts.

§2

Samtliga närvarande godkänner föreslagen dagordning.

§3

Till mötesordförande väljes Marie Bendix. Till mötessekreterare väljes Monika König.

§4

Till justeringsmän väljes Lars Wahlström och Lise-lotte Risö Bergerlind.

§5

Mötet godkänner föreslagen stadgeändringsansökan, som godkänts vid Svensk
Psykiatrisk Förenings årsmöte 2020-03-12. Bifogas protokollet.

§6

Genomgång av årsberättelse, kassörens berättelse samt revisorernas granskning.
Revisor Margareta Blomdahl har mailat sin granskning och förslag att styrelsen beviljas
ansvarsfrihet. Mötet utgår från att de två revisorerna Margareta Blomdahl och Pia Arnbert
är eniga i frågan. Styrelsen beviljas således ansvarsfrihet.

§7

Fastställande av årsavgift. Beslutas att medlemsavgift, som är obligatorisk enligt SPFs
stadgar, betalas av medlem med valfri summa mellan 1 kr och 400 kr. Synpunkt från
närvarande medlem att högre ”lägsta” avgift vore rimligt men att det kräver tydliggörande
av medlemsnytta av medlemskapet. Mötet föreslår att styrelsen under kommande
verksamhetsår försöker utverka att de färdigställda kliniska riktlinjerna kan köpas till
rabatterat pris för medlemmar i FKP men då samtidigt med en höjning av
medlemsavgiften.

§8a

Avseende remissinstans till SPFs Utbildningsutskott: remissförslag kring bastjänstgöring
med deadline 2020-03-27. Ingen i nuvarande styrelse har tagit på sig uppdraget att bistå
som remissinstans. Mötet föreslår att ny fråga utgår till nya styrelsen om någon vill åta
sig att läsa igenom Utbildningsutskottets utkast till svar och ge synpunkter på detta till
SPF.

§8b

Marie Bendix har frågat SPF om associerade medlemmar i FKP (som inte är medlemmar
i SPF) kan få möjlighet till medlemskap i SPF för halva medlemsavgiften. Svar har ännu
inte inkommit.

§8c

Mötet föreslår att styrelsen undersöker om psykologförbundet, fysioterapeutförbundet,
sjuksköterskeförbundet etc kan/vill lägga ut information om FKP på sina respektive
hemsidor, t ex i kombination med information om Kliniska Riktlinjer, rabatterat
medlemskap enligt §8b etc.

§8d

Mötet föreslår att styrelsen ges i uppdrag att se över byte av logga.

§8e

Mötet föreslår att styrelsen tar initiativ till arbetsgrupp med uppgift att utöka antalet
medlemmar. Lise-Lotte Risö Bergerlind utses till sammankallande i denna grupp.

§9

Val av ledamöter till styrelsen 2020/21 enligt nya stadgar §7a:
Fyllnadsval: Malin Ljungdahl till valberedningen inför årsmöte 2020-03-13.
Ordförande nyval Monika König på 1 år.
Vice ordförande nyval Therese Richter på år.
Sekreterare vakant – får utses inom Styrelsen vid konstituerande möte.

Kassör Abha Issursing omval 2 år.
Ledamot Myrto Sklivanioti omval 2 år.
Ledamot Michael John omval 1 år.
Ledamot Lars Wahlström omval 1 år.
Ledamot Patricia Roffel nyval 2 år.
Ledamot Pia Arnbert nyval 2 år.
Ledamot Michael Ioannou omval 1 år.
Suppleant Erik Lexne omval 2 år.
Adjungerad till styrelsen Carl Sjöström: har accepterat att adjungeras även under
kommande verksamhetsår.
Avgående styrelseledamöter: Pia Östryd, Marie Bendix. Ny firmatecknare utöver kassör:
ordförande Monika König.
§10

Val av revisorer:
Margareta Blomdahl och Marie Bendix väljes till revisorer.

§11

Val av valberedning:
Margareta Blomdahl och Marie Bendix väljes till valberedning. Malin Ljungdahl utses
också till valberedning under förutsättning att hon tackar ja.
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