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Dagordning ordinarie styrelsemöte i  

Föreningen för psykologisk personlighetsbedömning 

Tid: fredagen den 20 maj kl 12-14 

Plats: Zoom 

Närvarande: Cecilia Lundmark, Malin Holm, Linda Majonen, Erik Hammarström, Emma 
Bolund Lauenstein, Sviatlana Zaleuskaya, Andreas Widbom 

 

DAGORDNING 

1. Mötets öppnande 
 

2. Val av justerare: Sviatlana. Malin är ordförande 
 

3. Godkännande av dagordning 
 

4. Genomgång av senaste mötesprotokoll 
Andreas, Malin och Emma valdes om till ordinarie. Ulla Risling tillfrågades som 
biträdande revisor och har tackat ja. Erik inriktad mot ISR-relaterade frågor. Linda 
Majonen tillfrågades som studeranderepresentant och har tackat ja. Valberedning bjuds 
framöver in till januarimötet.  

 
5. Ekonomi: Ca 12.000 kr i överskott. Förslag om att använda detta för att trycka upp t-

shirts.  
 

6. Medlemmar: 31 medlemmar har betalat för 2022.  
 

7. ISR: Kongress i juni där Malin, Erik, Emma, Cilla och Thomas Rosén kommer att 
presentera.  
 

8. Planering framåt: Förslag om att vid föreningens inplanerade seminarium i november 
dela lärdomar från ISR’s kongress. Förslag om att David och Harald håller seminarium om 
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Rorschach och MMPI i samband med nästa årsmöte i början av mars -23. Ytterligare 
förslag om att undersöka möjligheten för kurs i TAT testning (SCORS) med Thomas 
Rosén.  
 

9. Kommande styrelsemöten: 9/11 kl. 12:00-13:00 
 

 
10. Övriga frågor: Malin tipsar om ny bok om personlighetsbedömningar: ”The evolution of 

personality assessment in the 21st century” av Christopher Hopwood, där framstående 
kliniker och forskare inom området berättar om sig själva och sitt arbete. Sviatlana tipsar 
om boken “Treating pathological narcissism with transference focused psychotherapy” 
(Diamond, 2021). Erik tipsar om artikel av Kernberg (2016): ”New developments in 
transference focused psychotherapy”.  

 

Sekreterare 

___________________________________ 

Andreas Widbom 

 

 

Justerare  

___________________________________ 

Sviatlana Zaleuskaya 
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