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Styrelsemöte i Föreningen för psykologisk personlighetsbedömning 

Tid: fredag 2 december 2022, kl 12.00 -13.30 

Plats: Zoom 

Ordförande: Malin Holm 

Sekreterare: Sviatlana Zaleuskaya 

DAGORDNING 

1. Mötets öppnande 
 

2. Val av justerare  
Linda Majonen 

 

3. Godkännande av dagordning 
 

4. Genomgång av senaste mötesprotokoll 
För att förbättra föreningens ekonomi har vi fortsatt på idén om att producera T-shirtar 
med Rorschachtryck.  Möjliga försäljningsplatser skulle kunna vara PS-förbundsdagar, 
kongresser. Erik H. undersöker och gör kalkyl.  
 
Det har varit digital föreläsning med Bornstein. Vi kommer överens om att visa samma 
föreläsning under en helgdag i januari, då förhoppningsvis fler kan närvara. vi enas också 
om att visa den i kortare stycken med insprängd diskussion för att lättare hänga med. 

 
5. Ekonomi 

I nuläge har föreningen 14.500 på kontot, mer än som uppgivits tidigare pga att avgifter 
betalats via swish och inte registrerats på kontot.  
Vi går ändå i minus på ett kalenderår och brev om detta har nu färdigställts och skickas 
till ISR. 
Fråga om att söka stipendier/bidrag via föreningar, fonder lyfts upp. Överenskommelse 
att alla kan kika lite och lägga en mejltråd om man hittar möjliga alternativ.  
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6. Medlemmar 

Vi har 32 medlemmar som ingår i föreningen.   
Medlemsbrev med bilder från konferens i Geneve kommer i nästa utskick.  
 

7. ISR 
Vi ligger på minus när vi har betalad avgift till IRS.  Brev till ISR-styrelse planeras om 
möjligheten att ta få sänkt avgift bl.a. då ISR:s ekonomi redovisats vara mycket god.  
Vi planerar egna försörjningsprojekt men dessa kräver också egna investeringar från 
föreningens sida.  Malin har skrivit ett utkast till IRS-styrelse och den gås igenom och 
godkänns under dagens möte. 
 
ISR efterfrågar mentorer till nya användare av performansbaserade test från andra 
länder. Möte om det kommer hållas 7/12 kl.15-16.  
 

8. Aktiviteter 2023 
Pearson anordnar seminarier i utbildningssyfte. Eftersom Rorschach utges av Hogrefe 
lyfts en idé att ta kontakt mer Elisabeth Beck (Malin har viss kontakt med henne) om att 
anordna en utbildningsinsats via dem. Det är sannolikt i deras intresse att marknadsföra 
sina produkter. Samtidigt får vi en skjuts för performancebaserade test/föreningen, då 
utbildningsinsatsen anordnas av extern organisation och får större legitimitet.  
Förslagsvis anordnar våra medlemmar/experter kunskapsspridningsseminarier i 
Rorschach och Wartegg.   
Harald och David har tackat ja till att hålla en seminarium om MMPI och Rorschach under 
årsmöte. Malin gör en Doodle för datum.  
Information om utbildningsdagar 3-4 september med Odile Hussein. Länken och mer info 
finns på föreningens hemsida.  
 

9. Årsmöte 
Planeras till mars 2023 som online event. 

 
10. Kommande styrelsemöten  

Bokas 13/1. Cilla Kallenberg inbjuden i egenskap av valberedning.  

11. Övriga frågor 
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