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Styrelsemöte i Föreningen för psykologisk personlighetsbedömning 

Tid: torsdag 12 november 2020, kl 18.30-20.30 

Närvarande: Andreas Widbom, Emma Bolund Lauenstein, Katja Sohl, och Malin Holm 

Plats: Zoom.  

 

DAGORDNING 

1. Mötets öppnande 
 

2. Val av justerare och ordförande 
Malin är ordförande och sekreterare, Andreas och Malin justerar 
 

3. Dagordning godkänd 
 

4. Genomgång av senaste mötesprotokoll 
 

5. Ekonomi 
 

6. Medlemmar 
14 betalande medlemmar hittills för 2020. Malin skickar ut extra påminnelse för dem 
som vill vara medlemmar också i ISR där medlemsavgiften för 2020 måste betalas in. 

 
7. Elektronisk signering 

Beslut fattas om att framdeles tillämpa elektronisk signering av styrelseprotokoll med 
Tellus Talk, som Andreas undersökt och föreslår.  

TellusTalk erbjuder tjänst för elektronisk signering (via elektronisksignering.se) och ska 
enligt uppgift inte spara eller dela personuppgifter. Tjänstens säkerhet motsvarar AdES 
(Advanced Electronic Signature) vilket är juridiskt giltigt inom hela EU och ger ytterligare 
juridisk tyngd än minimikraven då signaturen, genom BankID, länkas unikt till, och kan 
identifiera, den som signerar. Andreas sammanställer lathund för hur tjänsten används.  

8. ISR 
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Vi diskuterade vårt medlemskap i ISR. Det kostar ganska stor del av medlemsavgiften och 
ställer en hel del krav på inte minst ordförande i föreningen, och vi funderade över vad vi 
får ut av det och hur vi tycker att de sköter sig, ffa med tanke på de nu olika systemen CS 
och R-PAS 

 
9. Status uppgifter och aktiviteter som delades ut förra mötet 

Gemensam nordisk artikel – vi avvaktar lite här 

Rorschach i kulturella sammanhang:  

Andreas har varit i kontakt med Agnieszka Knap, lektor vid Konstfack, som i sitt eget 
konstnärskap under många år arbetat med utgångspunkt i Rorschach, för att diskutera 
möjligheten att inom ramen för en ”artist talk” i samband med utställning organisera en 
gemensam diskussion kring Agnieszkas konst och Rorschach. Agnieszka är mycket positiv 
till detta. Nästa planerade utställning är HT-21 på ett farmaceutiskt museum i Lissabon. 
Hon har funderat på liknande sammanhang i Sverige och samarbetar gärna. Andreas och 
Agnieszka håller kontakten. Agnieszka hälsar avslutningsvis att Hermann kunde blivit en 
mycket duktig konstnär om han inte valt vetenskapen. Detta efter besök i Rorschachs 
arkiv i Bern där ett omfattande bildmaterial finns bevarat med förlagor till testet.  

Rorschachartikel i Psykologtidningen – på gång 

Andreas har undersökt elektronisk signering se ovan 

 
10. Förslag aktiviteter 

Med den nuvarande COVID-situationen och våra situationer i allmänhet pratade vi om 
att rätta mun efter matsäcken och ta det lite lugnt med aktiviteter. Prioriterat är att 
arbeta med en artikel i Psykologtidningen om Rorschach med anledning av 
100årsjubileet och pågående missförstånd om bl.a. testets evidens.  
 
Idealt får vi till en artikel som blandar snustorra ovedersägligt forskningsstöd med en 
lättsammare och mer framåtriktad beskrivning av hur testet fungerar och vad det kan 
användas till.  

 
11. Rorschach 100 år 
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Se ovan 

12. Kommande styrelsemöten 

Nästa styrelsemöte är torsdag den 14 januari 

 
13. Övriga frågor 

 

 

 

Malin Holm   Andreas Widbom  
Sekreterare, ordförande  Justerare  
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