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Kallelse till styrelsemöte i Föreningen för psykologisk personlighetsbedömning 

Tid: torsdag 14 januari 2021, kl 18.30-20.30 

Plats: Andreas kallar till möte via Zoom 

Närvarande: Andreas Widbom, Malin Holm, Cecilia Lundmark, Erik Hammarström, Katja Sohl 

 

DAGORDNING 

1. Mötets öppnande 
 

2. Val av justerare Andreas 
 

3. Godkännande av dagordning 
 

4. Genomgång av senaste mötesprotokoll. 
 

Vi beslutade om elektronisk signering. Andreas gör en lathund. 
Eventuellt inte längre medlemskap i Internationella Rorschachföreningen. Dyrt, få 
fördelar. Seminarieserie för medlemmar. 27 medlemmar år 2020. 

 
5. Ekonomi – och 19 700 kr i budget. 

 
6. Medlemmar - Tolv betalande medlemmar hittills för 2021 

 
7. ISR – Ordföranden inbjudna till möte om internationella kongressen men Malin missade. 

Uppföljande möte 24 mars kl 13.00. Erik suppleant för Malin på mötet i mars. Önskemål 
om uppslag för innehåll till kongressen. Kongressen kommer att hållas i Schweiz 2022. 
Malin tar upp tankar om att det är relevant att också ta upp nutida fall vid seminarier. 

 
Odile Hussein och Jim Kleiger har bjudit in till fallseminarier på webben: 11/2, 10/6 och i 
28/10. Deltagare från hela världen välkomnas.  
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Robert Keegan är en amerikansk psykolog som är väldigt populär just nu inom 
organisationspsykologi. Han fortsätter Ericksons tradition och talar om vuxenutveckling. 
Den teoretiska grunden är socialpsykologi och psykodynamisk teori och ligger nära synen 
på individens resurser och svårigheter i mötet med omvärlden, vilket utforskas med 
Rorschach-test och i en psykologisk personligehtsbedömning. Så här finns ett utrymme 
att väcka intresse för våra metoder.  

 

 

 
8. Rorschach 100 år – Cecilia skickar sitt mail till K-special en gång till. Diskussion om skrift 

med artiklar och intervjuer. Svårt att hitta tiden som krävs för det. Erik författar artikel 
om Rorschach till psykologtidningen. Erik har skrivit artikel om Rorschach i samband med 
psykodynamisk psykoterapi, publiceras i Psychodynamic practice. Peer reviewed, vänder 
sig till psykoterapeuter. Artikeln är accepterad strax före jul. 
Cato, ordf i Norges Rorschachförening och Erik skriver på en nordisk artikel om 
Rorschach test. Historia och den vetenskapliga utvecklingen. Traditionen av Rorschach är 
starkare i Norge och Finland än i Sverige. 
Cilla har blivit tillfrågad om att hålla jubileumsföreläsning på Stockholms universitet. Vi 
diskuterar att alla psykologiska institutioner borde ha liknande föreläsningar och vad vi 
kan göra för att det skall hända. 
Anders undersöker möjlighet att hålla föreläsning på KI för doktorander. 
 

 
9. Årsmötet.   

Vecka 10. Torsdag 11:e mars, kl 18:30. Mötet blir troligtvis på zoom. Andreas är 
systemoperatör för mötet. 
Erik önskemål om att bli ordinarie styrelsemedlem. Katja har sedan tidigare meddelat att 
hon kliver av styrelsearbetet. Konstituerande möte hålls vid samma tillfälle. 

 

 
10. Övriga frågor  
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Erik berättar om ny forskning som Brittish Psychiatric Association BPS Power ”threat 
power meaning”. Strävan mot klinisk psykologi och att lämna traditionella psykiatriska 
förklaringsmodeller. 

 
Malin berättar om ”Music apperception test” hemsida, där det ligger en fin beskrivning 
av ursprunget av performancebaserade psykologiska tester. 
 
 
Katja Sohl  Andreas Widbom  Malin Holm 
Sekreterare  Justerare   ordförande 
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Kallelse till styrelsemöte i Föreningen för psykologisk personlighetsbedömning 


Tid: torsdag 14 januari 2021, kl 18.30-20.30 


Plats: Andreas kallar till möte via Zoom 


Närvarande: Andreas Widbom, Malin Holm, Cecilia Lundmark, Erik Hammarström, Katja Sohl 


 


DAGORDNING 


1. Mötets öppnande 
 


2. Val av justerare Andreas 
 


3. Godkännande av dagordning 
 


4. Genomgång av senaste mötesprotokoll. 
 


Vi beslutade om elektronisk signering. Andreas gör en lathund. 
Eventuellt inte längre medlemskap i Internationella Rorschachföreningen. Dyrt, få 
fördelar. Seminarieserie för medlemmar. 27 medlemmar år 2020. 


 
5. Ekonomi – och 19 700 kr i budget. 


 
6. Medlemmar - Tolv betalande medlemmar hittills för 2021 


 
7. ISR – Ordföranden inbjudna till möte om internationella kongressen men Malin missade. 


Uppföljande möte 24 mars kl 13.00. Erik suppleant för Malin på mötet i mars. Önskemål 
om uppslag för innehåll till kongressen. Kongressen kommer att hållas i Schweiz 2022. 
Malin tar upp tankar om att det är relevant att också ta upp nutida fall vid seminarier. 


 
Odile Hussein och Jim Kleiger har bjudit in till fallseminarier på webben: 11/2, 10/6 och i 
28/10. Deltagare från hela världen välkomnas.  
 







 
 
 


Robert Keegan är en amerikansk psykolog som är väldigt populär just nu inom 
organisationspsykologi. Han fortsätter Ericksons tradition och talar om vuxenutveckling. 
Den teoretiska grunden är socialpsykologi och psykodynamisk teori och ligger nära synen 
på individens resurser och svårigheter i mötet med omvärlden, vilket utforskas med 
Rorschach-test och i en psykologisk personligehtsbedömning. Så här finns ett utrymme 
att väcka intresse för våra metoder.  


 


 


 
8. Rorschach 100 år – Cecilia skickar sitt mail till K-special en gång till. Diskussion om skrift 


med artiklar och intervjuer. Svårt att hitta tiden som krävs för det. Erik författar artikel 
om Rorschach till psykologtidningen. Erik har skrivit artikel om Rorschach i samband med 
psykodynamisk psykoterapi, publiceras i Psychodynamic practice. Peer reviewed, vänder 
sig till psykoterapeuter. Artikeln är accepterad strax före jul. 
Cato, ordf i Norges Rorschachförening och Erik skriver på en nordisk artikel om 
Rorschach test. Historia och den vetenskapliga utvecklingen. Traditionen av Rorschach är 
starkare i Norge och Finland än i Sverige. 
Cilla har blivit tillfrågad om att hålla jubileumsföreläsning på Stockholms universitet. Vi 
diskuterar att alla psykologiska institutioner borde ha liknande föreläsningar och vad vi 
kan göra för att det skall hända. 
Anders undersöker möjlighet att hålla föreläsning på KI för doktorander. 
 


 
9. Årsmötet.   


Vecka 10. Torsdag 11:e mars, kl 18:30. Mötet blir troligtvis på zoom. Andreas är 
systemoperatör för mötet. 
Erik önskemål om att bli ordinarie styrelsemedlem. Katja har sedan tidigare meddelat att 
hon kliver av styrelsearbetet. Konstituerande möte hålls vid samma tillfälle. 
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Erik berättar om ny forskning som Brittish Psychiatric Association BPS Power ”threat 
power meaning”. Strävan mot klinisk psykologi och att lämna traditionella psykiatriska 
förklaringsmodeller. 


 
Malin berättar om ”Music apperception test” hemsida, där det ligger en fin beskrivning 
av ursprunget av performancebaserade psykologiska tester. 
 
 
Katja Sohl  Andreas Widbom  Malin Holm 
Sekreterare  Justerare   ordförande 
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