Protokoll från konstituerande möte för
Svenska Psykotraumaföreningen
Tid:

fredag den 31 maj 2013, kl. 13.00 – 15.00

Plats:

Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet, Göteborg

Närvarande: Angela Bodden, Maria Cabrejas (avvek innan mötets slut), Per-Olof Elfstrand,
Sara Falk, Christina Hagelthorn, Kristina Hedberg Karlberg, Ingvar Karlsson,
Karin Liljegren, Margareta Olson, Vania Ranjbar, Monika Scott-Näslund, Nette
Strunge, Jessica Strömberg, Britt Tallhage (avvek innan mötets slut), Martin
Wihelm, Emme-Li Vingare
§ 1 Mötets öppnande
Ingvar Karlsson och Vania Ranjbar hälsade alla välkomna och förklarade det konstituerande
mötet öppnat.
§ 2 Val av mötesordförande
Mötet valde Ingvar Karlsson till mötesordförande.
§ 3 Val av mötessekreterare
Mötet valde Vania Ranjbar till mötessekreterare.
§ 4 Val av två personer att justera protokollet
Mötet valde Christina Hagelthorn och Jessica Strömberg att justera protokollet.
§ 5 Bildande av föreningen
Mötet beslutade att bilda föreningen Svenska Psykotraumaföreningen med förkortningen
SPTF.
§ 6 Val av interimsstyrelse
Mötet valde följande personer att bilda interimsstyrelse:
Christina Hagelthorn – ordförande
Ingvar Karlsson – vice ordförande
Emme-Li Vingare – sekreterare
Jessica Strömberg – kassör
Angela Bodden – ordinarie ledamot
Kristina Hedberg Karlberg – ordinarie ledamot
Margareta Olson – ordinarie ledamot
Per-Olof Elfstrand – suppleant
Mötet valde även Vania Ranjbar till webb- och medlemsansvarig.

§ 7 Antagande av stadgar
Mötet beslutade att anta förslaget till stadgar under följande villkor
att stadgarna utvärderas under årets gång och eventuellt revideras vid nästa ordinarie
årsmöte
och med följande ändringar
att ordet disseminera under § 2 Ändamål, punkt 2.1., ändras till sprida
att ”ur ett helhetsperspektiv” läggs till under § 2 Ändamål, punkt 2.1.
att ”oberoende av kommersiella krafter” läggs till under § 3 Oberoende, punkt 3.1.
att en punkt läggs till under § 10 Årsmöte som klargör att inga frågor får tas upp till beslut
under övriga ärenden
att ändra tre suppleanter till två suppleanter under § 13 Styrelse, punkt 13.2.
att lägga till en valberedningsparagraf
att lägga till ”val av valberedning” som ärende under § 10 Årsmöte, punkt 10.3.
§ 8 Fastställande av medlemsavgift
Mötet beslutade att fastställa medlemsavgiften till 250kr per medlem och per år under
föreningens första år.
§ 9 ESTSS-medlemskap
Mötet beslutade att bordlägga beslut om automatiskt medlemskap i the European Society for
Traumatic Stress Studies (ESTSS) för föreningens medlemmar till nästa ordinarie årsmöte.
§ 10 Hemsida
Mötet beslutade att köpa domännamnet www.psykotrauma.org till föreningens hemsida samt
att undersöka kostnaden att även köpa www.sptf.org.
§ 11 Valberedning
Mötet beslutade att valberedning ska väljas först under nästa ordinarie årsmöte och att ge
interimsstyrelsen valberedningsuppdraget under föreningens första år.
§ 12 Mötets avslutande
Mötesordförande och sekreterare förklarade mötet avslutat.
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