
Styrelsemöte i Föreningen för psykologisk personlighetsbedömning (FFPP)

Tid: fredag 28 maj 2021, kl 12.00-14.30

Plats: Digitalt via Zoom.

Närvarande: Andreas Widbom, Malin Holm (ordförande), Sviatlana Zaleuskaya, Erik

Hammarström, Emma Bolund Lauenstein (sekreterare), Cecilia Lundmark (i slutet av mötet).

DAGORDNING

1. Mötets öppnande

2. Val av justerare: Andreas och Malin.  Malin är även ordförande för mötet.

3. Godkännande av dagordning

4. Genomgång av senaste mötesprotokoll, konstituerande styrelsemöte

5. Ekonomi: vi gick back något förra året, mycket utifrån att vi är medlemmar i

internationella Rorschachföreningen och medlemsavgiften till den internationella

föreningen ibland överstiger föreningens medlemsavgift (utifrån växelkurs).

6. Medlemmar: 6 nya medlemmar innevarande år, vilket är en ökning med 50 % av nya

medlemmar jämfört med föregående år. Vi är sammantaget 33 medlemmar.

7. ISR: Det ska vara val till ISRs styrelse och i enlighet med att vi sagt att vi varit 24

medlemmar så har vi en röst. Det kommenterades på ISR-möte att det inte är uppenbart

att de nationella föreningarna är en del av ISR. Vi ska se över vår egen hemsida och se om

ett förtydligande gällande detta kan göras. På ISR-mötet framgick även att det arbetas

fram en världskarta som ska visa var i världen det finns Rorschach-sällskap, och man ska

kunna klicka på respektive land för att få fram dess Rorschach-historik och aktuella status

(utbildningar och annat). En annan fråga som lyftes på ISR-mötet var om det framledes

kommer att vara en fysisk och en digital konferens parallellt. Vissa har önskat att den

digitala ska finnas kvar då det möjliggör deltagande på konferensen.



8. Rorschach 100 år: Cecilia har fått svar från SVT som säger att ”När det gäller K-special så

köper vi in dokumentärer ifrån externa produktioner. Är man dokumentärfilmare så kan man till

exempel skicka in sin produktion här: https://svt.secure.force.com/dokumentar/ Jag kan dock

föra vidare ditt förslag om att köpa in en dokumentär om Rorschach. Jag skickar också vidare ditt

tips till vetenskap@svt.se som kanske kan göra ett uppslag om det.”

Erik skriver ett mail till Damion Searls och efterhör om han vet om någon dokumentär om

Rorschach som kan skickas vidare till SVT.

Efter sommaren kommer Erik med anledning av Rorschach 100 år att publicera en artikel i

Psykologtidningen om Rorschachs psykometriska egenskaper.

9. Kommande möten: den 10 september, kl 12-14 och den 19 november, kl 12-14.

10. Digital after work: frågan bordlades till september

11. Övriga frågor: –
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