
Mötesprotokoll	styrelsemöte	–	Om	Dissociation	
	
Protokollnummer: 3 
Datum: 2020-10-27 
Mötet hålls via chattfunktionen Messenger 
 
Medverkande: Lotta Arehn, Linnéa Regnlund, Hanna Karlsson och Bonnie Friedh  
 
 
1. Mötet öppnas 15:00 av ordförande Lotta Arehn. 

 

2. Dagordningen godkänns. 

 

3. Beslut tas att Lotta Arehn väljs till mötets ordförande, Bonnie Friedh till mötessekreterare 

samt Hanna Karlsson och Linnéa Regnlund till justerare. 

 

4. Linnéa Regnlund informerar om pris för domän och webbhotell, inklusive moms landade 

på 433,75 för år 1 och 1358,75 kr för år 2. Enligt budget och tidigare beslut var dessa 

kostnader 347 kr och 1087 kr, då priserna varit angivna exklusive moms. Pga. Att 

prisskillnaden inte var så stor valde Linnéa Regnlund att gå vidare och köpa in domän och 

webbhotell och en tillfällig hemsida finns nu uppe. Alla närvarande är eniga om detta.   

 

Det finns tre mailadresser knutna till hemsidan. 

medlemskap@dissociation.nu som Hanna Karlsson har fått lösenord till.  

info@dissociation.nu som Lotta Arehn har fått lösenord till.  

ekonomi@dissociation.nu som Linnea Regnlund har lösenord till.  

 

5. Linnéa Regnlund informerar om att avtalet för den tidigare antologin ”Splittrade själar” är 

avslutat för att föreningen i fortsättningen ska kunna ge ut även den i föreningens namn och få 



inkomster till föreningens konto. Avtalet löper ut den 18 maj 2021, kostnaden för att avsluta i 

förtid var 1500 kronor vilket inte var ett alternativ. Inkomsterna för denna antologi kommer 

att fram till dess komma till Linnéa Regnlunds privata konto och hon kommer att föra över 

dessa till föreningens konto och redovisa detta när det är dags. Alla närvarande är eniga i detta.  

 

6. Linnéa Regnlund informerar om att internetbanken som kostar 500 kr per år är aktiverad. 

Däremot bankkort och bankgiro kostar 350 kr respektive 250 kr per år ytterligare. Det finns 

ett paket som innefattar alla tre dessa funktioner för 900 kr per år. Till detta kommer 

kostnader på 2 kr per mottagen swishbetalning och när det kommer till bankgiro är de första 

500 betalningarna kostnadsfria att ta emot, efter detta kostar det 1,50 kr per mottagen 

betalning. Beslut tas att i nuläget har föreningen inget behov av bankkort eller bankgiro, vid 

nästa årsmöte kommer läget att utvärderas igen för att se eventuella behov då. 

 

7. Linnéa Regnlund informerar om att vi blivit erbjudna att i samarbete med NBV hålla en 

skrivarkurs utifrån Write Your Self. Kursen kommer att vara gratis och ges digitalt under 8 

träffar. Syftet är att personer med dissociation ska kunna få göra sina röster hörda och 

återerövra sina historier. Texter som produceras under kursen kan även om så önskas 

användas i framtida antologier, detta är dock inte det primära syftet med kursen utan att ge 

personer möjlighet att få sätta ord på sina tankar och erfarenheter.  

Beslut tas att Bonnie Friedh ska ta kontakt med Eva på NBV för att ordna så att föreningens 

namn står på inbjudan och skriva ihop en text som kan användas i föreningens kanaler för att 

marknadsföra. Bonnie Friedh kommer också att ha fortlöpande kontakt med Eva om att göra 

någon utvärdering av kursen efter avslut inför eventuella framtida liknande projekt.  

 

8. Hanna Karlsson tar upp frågan om medlemsregister och vad som räknas som ”säker 

förvaring”. Beslut tas att medlemsregister kommer att finnas hos Hanna Karlsson på datorn 

och vid problem med datorn kommer listan att kunna återskapas via mail, Hanna Karlsson 

kommer också att ordna en usb-sticka där det kan förvaras en back-up av listan.  

 



9. Linnéa Regnlund tar upp frågan om huruvida vi ska ha back-up av protokoll hos någon mer 

än sekreterare Bonnie Friedh. Beslut tas att kopior på protokoll ska finnas hos ordförande 

Lotta Arehn. Beslut tas att Bonnie Friedh skickar filer till Linnea Regnlund och att hon 

skriver under och skickar vidare till Hanna Karlsson, och slutligen till Bonnie Friedh för 

underskrift och slutförvaring. Bonnie skickar kopior på alla protokoll till Lotta Arehn.  

 

10. Linnéa Regnlund tar upp frågan med insamlingar till föreningen på Facebook där personer 

till exempel i samband med födelsedagar osv. kan starta insamlingar till olika ändamål. Beslut 

tas att Bonnie Friedh kollar upp vad som krävs för detta och återkopplar till Lotta Arehn som 

håller på att skapa föreningens Facebooksida.  

 

11. Linnéa Regnlund tar upp frågan att föreningen tidigare beslutat att försöka sälja mer 

antologier via nätbokhandlar för att förhindra att böcker blir liggande om de inte säljs och att 

minska arbetsbördan för Linnéa Regnlund. Föreningen beslutade därför att endast förbeställa 

100 exemplar av den nya antologin. 70 av dessa är redan sålda och Linnéa Regnlund lyfter 

därför förslaget att föreningen i stället ska beställa 120 exemplar, pengar finns till detta. Alla 

närvarande är överens om detta. 

 

12. Linnéa Regnlund tar upp frågan att försöka sälja de 40 exemplar av förra årets antologi 

som föreningen fortfarande har kvar till personer som arbetar med trauma och dissociation. 

Beslut tas att Lotta Arehn ska sammanställa en lista och maila till personer som arbetar med 

frågorna för att erbjuda dem att köpa antologin för 50 kr plus porto.  

 

13. Linnéa Regnlund tar upp frågan med innehåll till hemsidan, det behövs texter och 

information. Beslut tas att starta en tråd i styrelsens Facebookgrupp där styrelsen kan 

brainstorma förslag till innehåll på hemsidan. I tråden kommer också frågor som rör bilder 

och en eventuell logga för föreningen att kunna lyftas. 

Inga övriga frågor presenteras.  

 



14. Beslut tas att nästa möte bokas när behov uppstår. 

 

15. Mötet avslutas. 

 

Vid protokollet: Bonnie Friedh  
 
_______________________________ 
 
 
 
Justerare:  
 
Hanna Karlsson  
 
_______________________________ 
 
 
Linnéa Regnlund 
 
_______________________________ 


