
Protokoll Årsmöte 

  

SVENSKT FORUM FÖR MENTALISERING  

 

Tid: torsdag 28 oktober 2021 kl. 17:00 via Zoom 

 

 

Deltagare: Björn Philips, Göran Skogman, Mimmi Edgren, Maria Anter, Maria Lilja, Anna 

Sylvén Björnör, Anton Sandell, Erik Ydrefelt, Viktor Wennlund samt Fredrik Tysklind. 

 

 

§1 Mötets öppnande 

Deltagarna hälsades välkomna av styrelsens ordförande Björn Philips och mötet förklarades 

öppnat. 

 

§2 Val av mötets ordförande och sekreterare 

Årsmötet beslutade att välja Maria Anter till mötesordförande och Maria Lilja 

till mötessekreterare. 

 

 

§3 Val av justerare tillika rösträknare 

Årsmötet beslutade att välja Anna Sylvén Björnör och Fredrik Tysklind till 

justerare och rösträknare. 

 

§4 Fastställande av mötets röstlängd 

Årsmötet beslutade att fastställa röstlängden till 10 personer 

 

§5 Fråga om mötets behöriga utlysande 

Årsmötet beslutade att årsmötet behörigen utlysts 

 

§6 Fastställande av dagordning 

 Årsmötet beslutade att fastställa dagordningen 

 

§7 Genomgång av Svenskt Forum för Mentaliserings verksamhetsberättelse och 

årsredovisning   

Årsmötet beslutade att godkänna årsredovisning och verksamhetsberättelse 

 

§8 Revisionsberättelse  

Ekonomisk revision har lämnats av Föreningshuset utan kommentar och 

innefattas i verksamhetsberättelse och årsredovisning  

 

Årsmötet beslutade att godkänna revisionsberättelsen  

 

§9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt resultatdisposition 

Balans- och resultaträkning samt resultatdisposition innefattas i 

verksamhetsberättelse och årsredovisning och godkändes därför under §7 

 

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet 
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§11 Fråga om årsavgifter  
Årsmötet beslutade att fastställa årsavgiften för medlemmar till 250 kr 

 

§12 Val av styrelsens ordförande  

Valberedningen informerar om att nuvarande ordförande Björn Philips, som 

valdes vid ett extrainsatt årsmöte i mars 2021, har en mandatperiod som sträcker 

sig till årsmöte 2023 

 

§13 Val av styrelsens ledamöter samt suppleanter 

Valberedningen presenterar sitt förslag på ledamöter.  

Årsmötet beslutar omval av Mimmi Edgren och Viktor Wennlund som ordinarie 

ledamöter med en mandatperiod på två år.  

Årsmötet beslutar att välja in Fredrik Tysklind som ordinarie ledamot med en 

mandatperiod på två år.  

Årsmötet beslutar att som suppleanter välja Anton Sandell och Agata Strak. 

Karin Lindqvist ställde inte upp till omval efter en fullgjord tvåårsperiod och 

lämnar därmed styrelsen. 

 

§14 Val av revisor  

Styrelsen föreslår att fortsatt använda sig av ekonomisk revisorsfunktion via 

Föreningshuset. Årsmötet föreslår att tillsätta en lekmannarevisor under 

förutsättning att detta är i linje med den stadgeändring som diskuteras under 

§16. Årsmötet beslutar att godkänna ekonomisk revision enligt ovan samt att 

välja Göran Skogman till lekmannarevisor 

 

§15 Val av valberedning 

Årsmötet beslutar att välja Maria Anter, David Clinton, Ove Larsols samt Erik 

Ydrefelt till valberedning 

 

§16 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner  

Styrelsen presenterar sina förslag till stadgeändringar.  

Årsmötet beslutar enhälligt 

att stadgarnas §6 punkt 8 ”Genomgång av revisionsberättelse” kvarstår 

att stadgarnas §6 punkt 14 ”Val av auktoriserad revisor” ändras till ”Val av 

revisorsfunktion” samt att sista stycket – meningen ”Ledamöter i styrelsen får 

inte heller delta vid val av revisor.” ändras till ”ledamöter i styrelsen får inte 

heller delta i val av lekmannarevisor”.  

att stadgarnas § 9 Räkenskapsår endast behåller meningen ”Räkenskapsår är ett 

kalenderår.”  

 

§17 Styrelsens tankar om fortsatt verksamhet  

Styrelsen presenterar förslag på en blandning av webinarier och aktiviteter 

lokalt. Man diskuterar även ett samarbete med nätverket för MBT-team för 

vuxna samt undersöker möjligheter att starta MBT-certifierande utbildningar i 

Sverige. 

 

§18 Öppen diskussion och brainstorming om föreningens fortsatta verksamhet 

Årsmötet diskuterar att After-Work-seminarier återupptas, att föreningen kan 

skjuta till medel för regionala aktiviteter samt att fortsätta diskussioner om hur 
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man kan få till fler samarbetsformer exempelvis mellan de befintliga MBT-

teamen.  

 

§19 Övriga frågor 

Frågan om årsmöte på hösten lyftes utan att gå till beslut.  

§20 Meddelande av plats där årsmötesprotokollet finns tillgängligt   

Årsmötet beslutar att protokoll skickas ut med medlemsmejl till alla medlemmar 

samt görs tillgängligt via hemsidan.  

 

§21 Mötet avslutas 

 

 

 

Vid protokollet  Mötesordförande 

 

 

 

Maria Lilja   Maria Anter 

 

 

 

 

 

Justerare   Justerare 

 

 

 

Anna Sylvén Björnör  Fredrik Tysklind 
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