
Protokoll styrelsemöte 2021-11-10 
Protokollnummer: 9 

Närvarande: Lotta Arehn, Linnéa Regnlund, Bonnie Friedh, Michaela Châteaux.  
Plats: Messenger. 
Tid: 17:00 
 

Dagordning  
1. Mötet öppnas 

2. Val av ordförande, sekreterare och två justerare 

3. Revisor, lägesrapport 

4. Hemsidan, lägesrapport 

5. Övrigt 

6. Mötet avslutas 

 
 

1. Mötet öppnas 

Mötet öppnas 17:00 av Linnéa Regnlund.  

2. Val av ordförande, sekreterare, justerare 

Linnéa Regnlund väljs till ordförande, Bonnie Friedh till sekreterare och Lotta Arehn 

till justerare. 

 

3. Revisor, lägesrapport 

Inga intresseanmälningar har inkommit varken via mail eller Volontärbyrån. Bonnie 

Friedh informerar att hon ska uppdatera sidan på Volontärbyrån till kommande vecka 

och att annonsen då kan delas en gång till via våra sociala medier. Bonnie Friedh ska 

också kolla med en bekant angående revisorsuppdraget i helgen. Beslut fattas att 

lämna punkten till nästa möte.  

 

 

4. Hemsidan, lägesrapport 



- Faktatexter: Gruppen är eniga om att det ser fint ut som Linnéa Regnlund lagt 

upp texterna med rubriker. Vi beslutar att godkänna sidan med faktatexter för 

publicering och enas om att om något ska ändras/läggas till så kontaktar vi Linnéa 

Regnlund. 

- Andras texter om dissociation: Linnéa Regnlund föreslår att texterna ligger på 

samma sida och med underrubriker som direktlänkar i menyn vilket alla 

godkänner. Vi beslutar också att texterna ska ligga i bokstavsordning under varje 

underrubrik. Styrelsen godkänner sedan sidan för publicering.   

- Text om konstnärliga uttryck: Linnéa Regnlund ställer frågan om en text skriven 

av en behandlare ska ligga under ”Egna erfarenheter”. Bonnie Friedh föreslår att 

lägga den under en ny rubrik som heter ”Vetenskapligt material”. Gruppen 

godkänner detta.  

- Boktips, filmtips, organisationer och liknande: Bonnie Friedh informerar om att 

materialet är påbörjat men att allt från gruppen inte är helt sammanställt, men att 

detta kan göras till veckan som kommer. Gruppen beslutar att det material som 

finns i Facebookgruppen räcker för att godkänna också denna flik till hemsidan.  

- Andra projekt: Under denna rubrik finns text om bokcirkeln uppe meddelar 

Linnéa Regnlund. Bonnie Friedh meddelar att text om skrivkurserna kommer i 

veckan som kommer. Gruppen beslutar att godkänna också denna sida för 

publicering.  

- Hjälp: Bonnie Friedh meddelar att hon håller på med en lista på stöd/hjälp baserat 

på det material som delats i Facebookgruppen utifrån landskap som kommer i 

veckan som kommer. Gruppen godkänner detta.  

- Självhjälp: Linnéa Regnlund meddelar att hon lagt upp det som hon fått skickat 

till sig och föreslår att hon ordnar så att det också läggs i bokstavsordning. Hon 

föreslår också att slå ihop två underrubriker i listan på självhjälp. Gruppen 

godkänner detta och att sidan kan publiceras.  

- Mötesplatser: Bonnie Friedh föreslår att lägga till Tryggruppen på Facebook och 

stafettkontot på Instagram under ”Mötesplatser”. Gruppen godkänner detta och 

beslutar sedan att godkänna sidan för publicering utifrån det material som kommit 

in och att sidan sedan kan uppdateras om vi hittar fler mötesplatser för 

dissociativa.  



- Forum: Beslut tas att vi lägger upp på hemsidan att mer info kommer om forum i 

framtiden och att vi tar det när det finns ork och tid.  

Sammanfattningsvis är hemsidan klar att sjösätta när den flyttas till rätt adress. Linnéa 

Regnlund meddelar när det är färdigt så att vi då kan dela i sociala medier.  

 

 

5. Övrigt 

A) Presentkort till medverkande i antologier 

Linnéa Regnlund lyfter frågan att byta ut Adlibris som ett av alternativen en kan få 

presentkort på som tack för medverkan i antologin. Detta då de sedan vi släppte 

första antologin har fått sämre rykte med långa leveranstider samt att de uttalat sig 

om att eventuellt sluta ge ut böcker från mindre förlag. Förslag att byta till Bokus 

eller någon sida som säljer kreativt material, till exempel 

www.kristinasscrapbooking.se  

 

Beslut fattas att vi byter bort Adlibris och lägger till Bokus och 

www.kristinasscrapbooking.se  

 

6. Mötet avslutas 

Vid protokollet:  
 
Bonnie Friedh  
 
_______________________________ 
 
 
Ordförande:  
 
Linnéa Regnlund 
 
_______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
Justerare: 
 
Lotta Arehn 
 
_______________________________ 

 


