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Styrelsemöte 2022-09-09 
Föreningen för psykologisk personlighetsbedömning  
 
Närvarande: Emma Bolund Lauenstein, Erik Hammarström, Malin Holm, Cecilia 
Lundmark, Linda Majonen, Andreas Widbom och Sviatlana Zaleuskaya. 
 
 
1. Mötets ordförande, Malin Holm, förklarar mötet öppnat. 

 
 

2. VAL AV JUSTERARE 
Andreas Widbom väljs till justerare och Erik Hammarström till sekreterare för mötet.  
 
 

3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 
Dagordningen godkänns av mötesdeltagarna. 
 
 

4. FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL 
Vi lokaliserar och går igenom huvuddragen i föregående mötesprotokoll. 
 
 

5. EKONOMI - GENOMGÅNG AV FÖRENINGENS FINANSER 
Malin tar upp den ekonomiska situationen i synnerhet i förhållande till den avgift som utgår till ISR. 
Väldigt lite blir kvar efter att medlemskapet därvid har betalats. Ett skäl är den ofördelaktiga 
valutakursen. Efter diskussioner om möjliga inkomstkällor, som att trycka T-shirt och tygpåsar beslutar 
mötet att Malin skriver till ISR och förklarar situationen för att se om det finns möjlighet till lättnad i 
avgiften.  
 
 

6. MEDLEMMAR 
I dagsläget är vi 31 medlemmar. Mötet samtalar om forum där Rorschach och personlighetsbedömning 
dyker upp där potentiella medlemmar kan tänkas finnas.  
 
 

7. ISR 
Malin berättar om assembly of delegates som hölls vid mötet i Geneve i somras. Särskilt lyfter Malin 
fram planerna att göra tidskriften Rorschachiana öppet tillgänglig (open access).  
 
Mycket sker inom bland annat Rorschach Bulletin och andra områden, men det finns slitningar inom 
Rorschachvärlden som kräver mycket ansträngning från den nuvarande ordföranden Fernando 
Silberstein.  
 
 

8. KOMMANDE SEMINARIER 
Förslag från Malin att visa ett Key note tal från Bornstein som ett seminarium. Hon kontaktar honom 
och efterfrågar möjligheten att få göra detta.  
 
 

9. SOCIALA MEDIER 
Malin talar om möjligheten att dela fler olika inlägg länkade till personlighetsbedömnings hemsida.  
 
 

10. KOMMANDE STYRELSEMÖTE 
Beslutades att nästa styrelsemöte blir fredagen den andra december 12-13:30. 
 
        /Erik Hammarström 
 
 
Elektronisk signering :  Andreas Widbom justerare  Malin Holm ordförande 
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