
 

 
 

Minnesanteckning telefonmöte 2012-06-27 
 

Närvarande: Susanne Bergquist (ordförande och sekreterare), Marie 

Löfgren (kassör) Berit Björkman (ledamot) och Hans Olsson 

(suppleant) 

 

Uppföljning från årsmötet/studiedagarna   

Sammanfattningsvis har studiedagarna fungerat mycket bra och vi kan 

behålla samma koncept även nästa år. Det är viktigt att påpeka redan i 

inbjudan att det i första hand är ett erfarenhetsutbyte mellan 

psykologer och socionomer som arbetar med patienter som har smärta.  

 

Det fungerade bra med att fakturera avgiften för studiedagarna. 

 

Ett fortsatt arbete ska ske med debattartikeln. Susanne skriver rent de 

ändringar som vi föreslog under studiedagarna och styrelsen samt från 

Anne Henningsson (från Tveta HC) lämnar därefter synpunkter så att 

den text som är på hemsidan kan revideras. 

 

Protokollet från årsmötet skickas först till Berit, som vidarebefordrar 

till Cecilia och hon skickar slutligen till Marie, som har 

originalhandlingarna i en pärm sedan tidigare. 

 

Ekonomi 

Vi har för närvarande 38 500:- på kontot. Avgiften för studiedagarna 

täckte samtliga kostnader och lämnade också ett litet överskott. Vi hade 

inte så stora kostnader för föreläsarna detta år. 

 

Vi har nu 21 betalande medlemmar. 

För att inte medlemmar ska glömma bort att betala medlemsavgiften så 

provar vi nästa år att skicka faktura via e-post till samtliga medlemmar. 

 

Planering för studiedagar 2013  

Preliminärt datum: 11-12 april 

Programpunkter: 

Berit och Cecilia fortsätter att hålla i kvällsaktiviteteten som de 

senaste åren varit mycket uppskattad.  

Vi vidareutvecklar eventuellt en del av våra programpunkter utifrån 

Smärtforum 

 



 

Övrigt 

Hemsidan ska uppdateras gällande namn på styrelsemedlemmar. Susanne 

skickar ut till samtliga 

 

Ett medlemsbrev ska skickas ut, när Marie har meddelat Susanne 

samtliga medlemmar.  

Där ska lösenord framgå och även en länk till Smärtforum bifogas. 

 

Vi vill slutligen också gratulera Berit Björkman som i juni har disputerat 

på KI efter många års hårt arbete:  

”Amputees´ experience and descriptions of phantom phenomena: a 

qualitative study” http://hdl.handle.net/10616/41027 

 

 

 

Nästa möte 

Telefonmöte 19 september 11.00. Separat kallelse skickas 

 

 

 

Vid tangentbordet 

 

Susanne Bergquist 

http://hdl.handle.net/10616/41027

