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Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa 

Protokoll vid f  öreningsmöte 18 maj 2011 kl 17, ABF-huset, Stockholm  

1. Mötet öppnades av föreningens vice ordförande Mona Danielson.

2. Till mötesordförande valdes Mona Danielson.

3. Till mötessekreterare valdes Carl von Essen.

4. Till justerare valdes Barbro Goldinger och Ulla Bonnevier.

5. Kallelse till mötet hade sänts ut i tid i föreningens medlemstidskrift Psykisk Hälsa nr 1/2011.

6. Mötet godkände dagordningen.

7. Styrelsens förvaltningsberättelse för 2010 föredrogs i sammandrag av mötesordföranden. Mötet 
godkände årsredovisningen för 2010.

8. Revisonsberättelsen föredrogs i sammandrag av mötesordföranden. Mötet beviljade styrelsen 
ansvarsfrihet för 2010. 

9. Förslag till val av styrelse förelåg. Nyval av Ulla Forsbeck-Olsson, Cecilia Modig, Marie-Louise 
Söderberg. Omval av Per-Anders Rydelius, Inga Gustafsson, Fredrik Lindencrona. Fortsatt 
förordnande för AnnMari Orrenius, Kristian Molander-Söderholm, Jesper Lövkvist, Ing-Marie 
Wieselgren. Mona Danielson och Carl von Essen avgick ur styrelsen. Mötet beslutade enligt 
förslaget. 

10. Förslag vill val av revisorer förelåg. Omval av Inger Selander-Sjöberg och nyval av Gunnel 
Dietmann. Förslag till revisorssuppleanter: omval av Christina Hafström och omval av Lena 
Öhrn. Mötet beslutade enligt förslagen.

11. Förslag till ändring av föreningens namn. Enligt föreningens paragraf  1, stycke 1 i föreningens 
stadgar heter föreningen ”Svenska föreningen för psykisk hälsa”. Styrelsen föreslår att namnet 
förenklas till ”Föreningen Psykisk Hälsa” då detta är lättare att kommunicera. Mötet beslutade 
enligt förslaget.

12. Förslag till ändring i stadgarna om befogenhet att besluta om medlemsavgift. Enligt stadgarnas 
femte paragraf, andra meningen, beslutas medlemsavgifterna av föreningsmötet enligt följande 
lydelse: ”Avgift utgår med det belopp som föreningsmötet bestämmer.” Styrelsen föreslår att 
föreningsmötet ändrar stadgarna så att styrelsen kan besluta om medlemsavgifterna. I dagsläget 
har föreningen sju olika avgiftsnivåer, och det är otympligt att behöva ta beslut om detta vid 
föreningsmötet. Förslag till ny lydelse i stadgarna: ”Avgift utgår med det belopp som styrelsen 
bestämmer.” Mötet beslutade enligt förslaget.
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13. Extra föreningsmöte. Stadgeändringar i punkt 11 och 12 ovan kräver ett extra föreningsmöte 
för att träda i kraft. Styrelsen föreslår att ett extra föreningsmöte hålls den 15 juni 2011 i 
samband med nästa styrelsemöte för att bekräfta besluten. Mötet beslutade enligt förslaget.

14. Övriga frågor: Generalsekreteraren presenterade verksamheten för 2011 och 2012, tillfälle till  
frågor och kommentarer gavs. Det föreslogs att medlemsavgiften skulle inkasseras genom 
autogiro, och att föreningen borde lämna remissvar till den pågående utredningen av 
internetbaserade terapi.

15. Mötet avslutades och mötesordföranden hälsade de närvarande välkomna till att lyssna till 
styrelseledamöterna Inga Gustafsson och Ing-Marie Wieselgren som skulle ge sina perspektiv 
på föreningens historiska utveckling och framtida utmaningar, mot bakgrund av att föreningen 
fyller 80 år 2011.

Vid protokollet:

Carl von Essen

Justeras:

Barbro Goldinger Ulla Bonnevier


