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ÅRSMÖTE FÖRENINGEN FÖR PSYKOLOGISK PERSONLIGHETSBEDÖMNING 

2022-03-31 18.00-20.00 
 
Plats: Zoom (länk via mail) 
 
Närvarande: Cecilia Kallenberg, Malin Holm, Ulrika Nygren, Emma Bolund-Lauenstein, Erik 
Hammarström, Cecilia Lundmark 
 
 
§1. Mötets öppnande 
Mötet öppnas av ordföranden 
 
§2. Val av ordförande 
Main Holm väljs till ordförande för mötet 
 
§3. Val av justeringsperson 
Emma Bolund Lauenstein väljs till justeringsperson 
 
§4. Frågan angående mötets behöriga utlysande.  
Mötet finner att årsmötet initialt utlysts stadgeenligt. Uppskjutandet av mötet med en vecka 
gav inte två veckors tid att planera närvaro för medlemmar men gjorde att stadgarnas 
föreskrivna sista datum för årsmöte kunde tillmötesgås. Årsmötet finner kompromissen 
godtagbar.  
 
 
§5. Föreningens verksamhetsberättelse för det gångna året  
Verksamhetsberättelsen för året 2021 gås igenom. Internationella engagemang, utbildningar 
som bedrivits och seminarier som hållits i föreningens regi beskrivs.  
 
 
§6. Revisorsberättelsen.  
Revisionsberättelsen läses av ordföranden. Ekonomin är god med ett visst överskott som går 
vidare till nästkommande år.  
 
 
§7. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet 
Mötet beviljar enhälligt styrelsen ansvarsfrihet 
 
 
§8. Val av minst tre ordinarie styrelsemedlemmar och minst en suppleant.  
Emma, Malin och Andreas väljs om som ordinarie styrelsemedlemmar. Erik  sitter kvar ett 
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ytterligare år som ordinarie styrelsemedlem. Ulrika, och Svietlana väljs som suppleanter. 
Cecilia L väljs för ytterligare ett år som suppleant.  
 
§9. Val av revisorer och revisorssuppleant.  
Björn Sahlberg väljs till revisor. Årsmötet beslutar också att återkomma med 
studeranderepresentant, revisor och revisorssuppleant.  
 
§10. Val av valberedning.  
Valberedningen beslutas att göras med gemensamt möte där valberedaren bjuds in till 
styrelsemöte under januari månad där behovet av rekrytering till styrelsen gås igenom 
gemensamt och ansträngningarna att finna kandidater fördelas över hela styrelsen. 
 
§11. Fastställande av årsavgiften.  
Mötet fattar beslut om årsavgift såsom oförändrad från föregående år. I tillägg beslutas 
enhälligt att långtidssjukskriven ska omfattas av samma halvering av årsavgiften som gäller 
för studerande och pensionärer.  
 
§12. Övriga frågor  
Ordföranden förklarar mötet avslutat 
 
 
 
Sekreterre 
Erik Hammarström 
 
Ordförande  
Malin Holm (elektronisk signering) 
 
Justerare 
Emma Bolund Lauenstein (elektronisk signering) 
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