
Mötesprotokoll styrelsemöte – Om Dissociation 
	
Protokollnummer: 7 
Datum: 2021-05-09 
Mötet hålls via chattfunktionen Messenger 
 
 
Medverkande: Lotta Arehn, Linnéa Regnlund, Bonnie Friedh, Michaela Châteaux och Sam.  
 

1. Mötet öppnas 
2. Dagordning godkänns 
3. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare 
4. Konstituerande av styrelsen arbete. (Fördelning av arbetsuppgifter och ansvar) 

Sekreterare 
Kassör 
Övriga ledamöter 
Suppleant 
Antologier 
Firmatecknare 
Ev övrigt 

 
5. Antologiernas ekonomi och prisättning. Se dokument i fb-gruppen 
6. Revisor 
7. Hur nå ut till fler? 
8. Ansluta föreningen till ett studieförbund? 
9. Övriga frågor: 

a) kommentar från revisorn 
 
 
 
 
1. Mötet öppnas 14:00 av ordförande Lotta Arehn. 

 

2. Dagordningen godkänns. 

 

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

samt Linnea Regnlund till justerare. 

 



4. Konstituerande av styrelsens arbete (fördelning av arbetsuppgifter och ansvar), beslut fattas 

enligt nedan förslag med ett tillägg inom parentes, ingen däremot: 

Sekreterare (medlemsansvarig) – Bonnie Friedh 

Kassör – Linnea Regnlund 

Övriga ledamöter – Michaela Châteaux 

Suppleant – Sam 

Antologier – Linnea Regnlund 

Firmatecknare – Linnea Regnlund och Michaela Châteaux 

 

5. Antologiernas ekonomi och prissättning.  

a) Förslag för Splittrade själar: 

• Att byta från standardtryck till premiumtryck. 

• Att höja försäljningspris till nätbokhandlar från 175 kr till 200 kr. 

• Att e-boken även fortsatt ska ha ett pris på 139 kr. 

• Att ha en kampanj där e-boken säljs för 99 kr de första fyra veckorna. 

 

Beslut att anta ovan förslag, ingen däremot. 

 
b) Förslag övrigt: 
	

• Att godkänna en högre kostnad för inköp av böcker eftersom priset per bok blivit 

dyrare än beräknat med ett tak på 15 000 kronor. Vid pris över detta krävs nytt 

styrelsebeslut.  

• Att jag (Linnéa) kan beställa hem fler än 120 ex av boken om vi får in många 

förköpsbeställningar. 

• Att alla medverkande och alla som hjälpt till med boken kan få ett exemplar av 

antologin gratis inkl. gratis frakt med presentpåse à 52 kr eller 52 kr rabatt på 

portokostnad om de beställer fler böcker. 

• Att slå fast bokpriserna enligt förslaget nedan. 

 



Beslut att anta ovan förslag, ingen däremot. 

 

c) Förslag till bokpriser för ny antologi och försäljning till medverkande är: 

• Pris för medverkande (alla får ett ex gratis) 150 kr + porto 

• Pris för medverkande som vill köpa Våga läka 100 kr + porto 

• Förköp för dem som inte medverkar 210 kr + porto 

• Pris till nätbokhandlarna: 

Tryckt bok 240 kr 

Gissat försäljningspris, ca 270 kr (inkl porto) 

Honorar * 70 kr (105 kr i BoD:s bokshop) 

Pris för e-bok: 

Normalpris satt till 169 kr 

Gissat försäljningspris, ca 169 kr hos BoD, 185 – 195 kr hos de andra 

Honorar * 67 kr (115 kr i BoD:s bokshop) 

 

Beslut att anta ovan förslag, ingen däremot.  

 

6. Revisor.  

 

Beslut att Bonnie Friedh kollar upp angående att annonsera efter en revisor på Volontärbyrån 

och återkopplar till övriga styrelsen i Facebookgruppen, ingen däremot.  

 

7. Hur nå ut till fler och ska vi göra något särskilt i samband med boksläppet?  

En runda i gruppen där alla får dela sina tankar kring vad en skulle vilja göra i föreningen. Se 

separat dokument i Facebookgruppen. Vi beslutar att allt är bra idéer men att allt inte behöver 

ske just nu, vi fortsätter diskussioner i Facebookgruppen. 

Beslut fattas också att vi ska anordna lite händelser kring lanseringen av boken i juni digitalt, 

samtal om detta kommer att föras vidare i Facebookgruppen.  

 

8. Ansluta föreningen till ett studieförbund eller inte? 



Efter diskussioner i gruppen fattas beslut att Sam och Bonnie Friedh ska boka in ett möte med 

Eva på NBV för att få mer info. I dagsläget är det inte aktuellt att ansluta föreningen till ett 

studieförbund men frågan lyfts igen på nästa styrelsemöte och Bonnie Friedh tar fram 

material till en bilaga inför detta möte. 

 

9. Övriga frågor: 

a) Vi har fått kommentarer från revisorn enligt nedan: 
	

- Protokoll från första mötet från i år skickades till henne, men det ska vara till nästa års 

årsmöte eftersom vi följer kalenderår. 

 

- Vid det mötet beslutade vi om forskningsprojektet, men det fanns ingen info om 

projektet med i protokollet. Det ska gå att förstå vad det är vi beslutar om, så antingen 

att kort info sammanfattas i protokollet eller att underlaget vi använt läggs som bilaga 

för att det ska bli korrekt. Tänker att det tex i dagens protokoll spelar roll att skriva 

vilka bokpriser o dyl. vi beslutat om och inte bara skriver "belutar om bokpriser efter 

förslag". Även om vi kollat igenom förslaget och har koll ska det gå att utläsa vad det 

betyder i protokollet. 

 

- Revisorn ska egentligen kolla så att protokoll är undertecknade korrekt. Till nästa år 

går det kanske att kopiera eller scanna så de skickas med underskrifter. Går ju att kolla 

med den som blir revisor vad som blir bra för hen. 

 

- Enligt stadgarna ska alla handlingar skickas till revisorn innan 15 februari och vi ska 

få revisionsberättelse senast 1 mars. Datumen hölls inte och hon tyckte inte det var en 

stor grej, men vi ska kanske se till att hålla det nästa år. 

 

Vi tar med oss detta i vårt fortsatta arbete med föreningen.  

10. Mötet avslutas 

Vid protokollet: Bonnie Friedh  
 
_______________________________ 



 
 
 
Justerare:  
 
Linnea Regnlund  
 
_______________________________ 
 
 
Lotta Arehn 
 
_______________________________ 


