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Styrelsens sammansättning och arbete. 
Vid årsmöte 2007-11-29 valdes ordförande och styrelse som vid konstituerande möte 2008-12-18 fördelade 
uppdragen inom styrelsen  på följande sätt: 
 
Lars Eriksson  ordförande 
Kristina Sygel vice ordförande, orförande i utbildningsutskottet 
Margareta Lagerkvist  sekreterare 
Mats Persson  kassör 
Per  Lindqvist  internationella frågor 
Katarina Wahlund  ST-frågor 
Lars Håkan Nilsson  fackliga frågor 
Kaj Forslund 
Christina Karlsson 
 
Under året har hållits fem styrelsemöten. En viktig fråga i fokus har varit ST-utbildningen där arbetet med 
målbeskrivningar  slutfördes under 2007 och arbetsgruppen kom att utgöra grundstommen för det nybildade 
utbildningsutskottet som under året arbetat vidare aktivt med utbildningsfrågor i fortsatt samarbetet med de 
övriga psykiatriska föreningarna. 
En annan huvudfråga har varit medlemsadministration och information externt och internt. Vi har nu ett 
fungerande och aktualiserat medlemsregister där vi nu framför allt försöker uppdatera med aktuella e-
postadresser för att på ett enkelt och billigt sätt nå ut med medlemsinformation. För den interna och externa 
kommunikationen är det också av vikt att föreningens hemsida med adressen www.srpf.se finns på nätet sedan 
början av november. 
 
Stadgeändringar: 
Vid förra årsmötet reviderades föreningens stadgar och inför årets styrelsemöte har förslagits en mindre 
förändring för att möjliggöra årsmöte under kalenderårets första månader. Syftet med detta är att kunna förlägga 
årsmötet i anslutning till Psykiatrikongressen i mars. En ytterligare fördel är att den ekonomiska redovisningen 
då kan ske kalenderårsvis. 
 
Ekonomi: 
Utifrån stadgeändringen föreslås för årsmötet att den ekonomiska redovisningen och frågan om ansvarsfrihet 
skjuts till årsmötet i mars. Föreningens ekonomi är god i förhållande till de senaste årens aktivitetsnivå och inför 
2009 kommer också den förra året beslutade höjningen av medlemsavgiften till 300 kr att förstärka ekonomin. 
Med en högre aktivitet blir det dock angeläget att utarbeta en realistisk budget för verksamhetsåret 2009 
 
Riksstämman 
Föreningen medverkar vid Riksstämman med ett sektionsprogram med sju fria föredrag och vi finns också 
representerade i monter tillsammans med SPF 
 
Internationellt 
Föreningen har i ökande omfattning deltagit aktivt i internationellt samarbete, framför allt i europeiska och 
nordiska sammanhang. Vi deltar t e x i planeringen av nästa nordiska kongress i rättspsykiatri som arrangeras av 
Danmark 19-21 augusti 2009 
 
För framtiden: 
Utbildningsfrågorna får fortfarande ha högsta prioritet samt att vi från föreningen aktivt deltar i diskussionen 
kring den framtida tvångsvården som aktualiserats genom regeringens utredning. Vi stävar också till att bli mer 
offensiva i vetenskapliga frågor med aktivt deltagande i Psykiatrikongress, Nordisk kongress, Riksstämma m m 
Förhoppningsvis kan den under åter vakanta funktionen som vetenskaplig sekreterare snart kunna besättas. 
 
För styrelsen för SRPF  
2008-11-20 
 
 
Lars Eriksson 
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