
 

 
 

Minnesanteckning telefonmöte 2013-12-04 
 

Närvarande: Malin Lindbäck, Susanne Bergquist, Berit Björkman  

 

 

Ordförande Malin hälsar välkommen 

 

Sekreterare 

Susanne väljs till sekreterare för mötet 

 

Genomgång föregående minnesanteckning (2013-10-27)  

Läggs till handlingarna 

 

Rapport från kassören 

Skicka faktura till medlemmar att betala för 2014 

Ang ekonomin inga förändringar sedan sist.  

 

Rapport från SPS 

Malin Lindbäck är ordinarie styrelsemedlem 

Susanne Barkfjerd är suppleant. 

Samtliga som sitter med i styrelsen ska vara medlemmar i IASP (160 US 

dollar), Om man inte tycker att det är motiverat att betala själv så 

kontaktar man sin arbetsgivare och om inte det går så beslutas på 

dagens möte att det går att få ersättning från Sfbis, om man kommer in 

med en sådan förfrågan. Malin kontaktar Susanne Barkfjerd 

 

Vi behöver en maillista till våra medlemmar för att Malin ska kunna 

vidarebefordra mail som ska  spridas. Malin L kontaktar Marie L för att 

få aktuell lista på årets medlemmar. 

 

Studiedagar 2014, 3-4 april 

 

Evidensbaserad behandling MMR i Linköping  

Malin har fått ja från Martin Södermark, psykolog från Linköping, 

som kan föreläsa på fredagen. 

 

Smärta sex och samlevnad 

Berit har tagit kontakt med Kerstin Fugelmeyer Sjögren som skulle 

återkomma. Berit fortsätter att hålla i frågan och tar kontakt med 

Marie L för ev. andra namnförslag (Paula Taube i Umeå, Lotti 

Helström på Södersjukhuset) 



 

Sociokulturella perspektiv och smärta 

(se över rubrik så att det blir lockande) 

Berit fortsätter att ha kontakt med tänkta föreläsare i Finland. 

 

Kvällsaktivitet 

Berit och Cecilia samverkar kring olika förslag. 

 

Malin tittar på tidigare utskick och formulerar en utskick med 

preliminärt program inför årets studiedagar. Var och en i styrelsen 

skickar uppgifter till Malin så att hon kan skicka utskick vidare till fler 

än bara nuvarande och tidigare medlemmar. KBT listan? 

Kuratorsföreningar? MMR team? Kontaktpersoner för NRS? osv... 

Detta brådskar och ska göras så snart som möjligt!! 
 

Nytt möte 

Tisdag den 14 januari 17.30. Malin skickar kallelse till telefonmötet. 

 

 

Ordförande avslutar mötet 

 

Vid tangentbordet 

 

Susanne Bergquist 
 

 


