Protokoll årsmöte 21/10 2017
Svenskt Forum för Mentalisering

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av mötets ordförande och sekreterare. Ordförande David Clinton. Sekreterare
Joakim Löf.

§ 3 Val av justerare tillika rösträknare. Justerare Maria Anter.
§ 4 Fastställande av mötets röstlängd.
§ 5 Fråga om mötets behöriga utlysande.
§ 6 Fastställande av dagordning.
§ 7 Genomgång av Svenskt Forum för Mentaliserings verksamhetsberättelse och
årsredovisning. Presenterades av sekreterare och kassör.

§ 8 Genomgång av revisionsberättelse. Genomgången.
§ 9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt resultatdisposition. Fastställdes.
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Godkändes enhälligt av mötet.
§ 11 Fråga om årsavgifter – Styrelsens förslag är att årsavgiften ligger kvar på 250 kronor.
Beslutades.

§ 12 Val av styrelsens ordförande – Per Wallroth valdes på två år på årsmötet 2015. Han
önskar inte bli omvald. Valberedningens förslag till ny ordförande meddelas på årsmötet. Anna
Sylvén Björnör väljs enhälligt.

§ 13 Val av styrelsens ledamöter samt suppleanter – Ledamöterna Maria Anter, Owe
Larsols, Joakim Löf och Anna Sylvén Björnör valdes på två år på årsmötet 2015; Maria Anter
önskar inte bli omvald. Ledamöterna Karin Lindqvist och Viktor Wennlund och suppleanterna
Eva Berglund och Anton Sandell valdes på två år på årsmötet 2016 och sitter därför kvar till
årsmötet 2018. Valberedningens förslag till nya ledamöter meddelas på årsmötet.
Följande styrelse valdes enhälligt:
Balint Karpati (ny val 2017-2019, ordinarie ledamot)
Björn Philips (ny val 2017-2019, ordinarie ledamot)
Joakim Löf (omval 2017-2019, ordinarie ledamot)
Owe Larsols (omval 2017-2019, ordinarie ledamot)
Till protokollet, valberedningens förslag redogjorde även för sittande styrelsemedlemmar:
Viktor Wennlund (ordinarie ledamot, invald 2016-2018)

Karin Lindqvist (ordinarie ledamot, invald 2016-2018)
Anton Sandell (suppleant, invald 2016-2018)
Eva Berglund (suppleant, invald 2016-2018)

§ 14 Val av revisor – Valberedningens förslag meddelas på årsmötet. Valberedningen ges i
uppdrag att utse revisor.

§ 15 Val av valberedning. David Clinton, Anna Sten och Maria Anter väljs till nästa årsmöte.
§ 16 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner – Styrelsen har inga
förslag. Inga motioner har inkommit.

§ 17 Föreläsningsverksamhet. Diskussion kring olika former av föreläsningar som styrelsen
får i uppdrag att arbeta vidare med.

§ 18 Övriga frågor (får föranleda diskussion, men ej beslut)
§ 19 Meddelande av plats där årsmötesprotokollet finns tillgängligt. Hemsidan
www.mentalisering.se

§ 20 Mötets avslutande

