
Mötesprotokoll	styrelsemöte	–	Om	Dissociation	
	
Protokollnummer: 4 
Datum: 2021-01-11 
Mötet hålls via chattfunktionen Messenger 
 
Medverkande: Lotta Arehn, Linnéa Regnlund, Hanna Karlsson, Bonnie Friedh och 
Michaela Châteaux. 
 
 
1. Mötet öppnas 17:30 av ordförande Linnéa Regnlund. 

 

2. Dagordningen godkänns. 

 

3. Beslut tas att Linnéa Regnlund väljs till mötets ordförande, Bonnie Friedh till 

mötessekreterare samt Hanna Karlsson och Lotta Arehn till justerare. 

 

4. Postgången för undertecknande av protokoll beslutas.   

 

5. Beslut fattas att vi vill vara delaktiga i forskningsprojektet. Alla närvarande är eniga i detta.  

 

6. Beslut fattas att Michaela Châteaux kommer att vara den kontaktperson som håller i 

kontakten med forskarna men att all korrespondens också kommer att skickas till 

föreningsmailen för att underlätta om någon annan ska ta över uppgiften.  

 

7. Beslut fattas att alla ska läsa projektskissen och att det därefter startas en tråd i fb-gruppen 

där alla får komma med feedback och att kontaktpersonen, Michaela Châteaux sedan 

återkopplar till forskarna.  

 



8. Beslut fattas att forskarna löpande ska kunna bolla frågor med kontaktpersonen, Michaela 

Châteaux, att hon sedan kan lägga upp en tråd i fb-gruppen där övriga styrelsen kan komma 

med feedback och frågan kan diskuteras och att Michaela sedan återkopplar till forskarna.  

 

9. Beslut fattas att forskarna i ansökan om finansiering av projektet får uppge ”Styrelsen för 

föreningen Om dissociation! Har tagit del av information om projektet och ställt sig positiva 

till projektets genomförande” med modifieringen att utropstecknet tas bort. Alla närvarande är 

eniga i detta.  

 

10. Beslut fattas att föreningen via de kanaler vi har tillgång till och finner lämpliga hjälper 

dem att sprida en länk med information till personer med DID som kan tänkas vara 

intresserade av att berätta om sina erfarenheter av psykiatrisk slutenvård(delstudie 1). Med 

tillägget att forskarna har förståelse för och tar ansvar för deltagarnas mående och vid behov 

kan bistå genom att länka till stöd om studien triggar dåligt mående som en extra kommentar 

på deras projektskiss.  

 

11. Beslut fattas att föreningen utifrån intresse, tid och ork tar del av preliminära resultat av 

delstudie 1 och 5 och ger återkoppling.  

Samt att föreningen längre fram kommer besluta om ifall vi utifrån intresse tid och ork vill 

läsa och ge skriftlig återkoppling på förslag till etiska principer för forskning som inkluderar 

personer med DID (delstudie 4).  

 

12. Beslut om förslag på arbetssätt som vi ska skicka till forskarna: 

- Forskarna måste höra av sig minst en vecka innan de vill ha svar på något det önskar 

återkoppling på så vi hinner titta på det, gärna ännu tidigare. 

- Kontaktpersonen ansvarar för att lägga upp det i fb-gruppen där alla som vill kan delta med 

åsikter och tankar. 



- Kontaktpersonen gör därefter en sammanfattning som läggs upp i fb-gruppen så att alla kan 

läsa igenom det och godkänna innan vi skickar till forskarna.  

- Föreningen vill ha fria händer att när som helst lägga ut frågor i sociala medier om det är 

något vi tycker skulle vara bra att få fler åsikter eller tankar om innan vi ger vår återkoppling 

till dem.  

- Om kontaktpersonen inte har tid/kraft att vara ansvarig för något så läggs en fråga upp i fb-

gruppen så att någon annan kan vara ansvarig för diskussion och sammanfattning. Är det 

ingen som kan just då återkopplar vi bara att vi inte hade möjlighet att hjälpa dem just då.  

- All kommunikation cc:as så att en kopia hamnar på info@dissociation.nu 

 

13. Beslut fattas att årsmötet ska genomföras digitalt och att: 

- Lotta Arehn tar på sig att kolla upp olika former och återkoppla i fb-gruppen. 

- Lotta Arehn håller i årsmötet samt att Linnea Regnlund tar den ekonomiska delen och att 

Hanna Karlsson fastställer röstlängden inför mötet.  

- Bonnie Friedh skriver utkast på verksamhetsberättelse och lägger upp i fb-gruppen för 

feedback från gruppen.  

- Hanna Karlsson ordnar inbjudan och kallelse som skrivs i ni-format och gruppen hjälper till 

med kontrolläsning. Mailet skickas från info-mailen samt att vi ser till att mailadresser till 

mottagare är dolda.  

- Dagordningen är fastställd i föreningens stadgar.  

- Datum är satt till 21/3 och Lotta Arehn har övergripande ansvar och lite koll på att allt som 

beslutats om inför årsmötet blir gjort.  

 

14. Beslut fattas att vi behåller tryggruppen på fb och att det står i brevet till medlemmarna att 

en kan maila regnlund@gmail.com om någon vill bli medlem för att Linnea Regnlund ska 

kunna släppa in folk i gruppen.  

 



15. Beslut fattas att gruppen som under hösten träffats för skrivarkursen fortsätter att träffas 

som ett privat initiativ och inte i föreningens namn. De bär själva ansvaret för träffarna. Samt 

att det går bra att starta fler likadana skrivkurser och använda föreningens namn utan att det 

krävs ett nytt styrelsebeslut om de som arrangerat nu vill driva fler.  

16. Mötet avslutas. 

 

Vid protokollet: Bonnie Friedh  
 
_______________________________ 
 
 
 
Justerare:  
 
Hanna Karlsson  
 
_______________________________ 
 
 
Lotta Arehn 
 
_______________________________ 


