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Styrelsemöte i Föreningen för psykologisk personlighetsbedömning (FFPP) 

 

Tid: fredag 14 januari 2022, kl 12.00-14.00 

Plats: Digitalt via Googles Meet.  

Närvarande: Malin Holm (ordförande), Erik Hammarström, Cecilia Lundmark och Emma 
Bolund Lauenstein (sekreterare). 

DAGORDNING 

1. Mötets öppnande 
 

2. Val av justerare: Erik och Cecilia 
 

3. Godkännande av dagordning 
 

4. Genomgång av senaste mötesprotokoll 
 

5. Ekonomi: inget nytt sedan senaste mötet 
 

6. Medlemmar: 2 nya medlemmar, ingen annan har hittills betalat in sin medlemsavgift för 
året 2022. Medlemsavgiftspåminnelse ska mailas ut tillsammans med information om 
datum för årets seminarier (se nedan).  

 
7. ISR: det tycks som att medlemsmail från ISR skickas ut till vissa medlemmar men inte till 

alla.  
 

8. Årets digitala seminarier:  
I. 8/3, kl 16-18 Greg Meyer (2018): On Methods of Knowing in Psychology med 

efterföljande diskussion. 
II. 11/5, kl 16-18 Diana Diamond (2016): Understanding and assessing severe 

narcissistic personality disorder: what has attachment to do with it? med 
efterföljande diskussion. 
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III. 9/9, kl 14-16 Erik Hammarström: falldragning med efterföljande diskussion. 
IV. 3/11, kl 16-18 Nancy McWilliams (2012): Beyond Trait: Personality Differences as 

Intersubjective Themes med efterföljande diskussion (alternativt Eric A. Zillmer 
(2018): The Psychology of Terrorists med efterföljande diskussion). 

 
9. Årsmöte: den 24/3 kl 18-20 (digitalt). 

 

Sekreterare    

 

__________________________________  
Emma Bolund Lauenstein  

 
 
Justerare    Justerare 
 
 

________________________________ ________________________________ 
Erik Hammarström   Cecilia Lundmark  A
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