
Protokoll	årsmöte	för	Narrativ	Medicin	24	januari	2017	
	
Närvarande:	Monika	Ahlström,	Marie	Pervik,	Linda	Lindmark,	Maria	Bolin,	Anna	Ewergardh,	
Elisabeth	Ohlson,	Linus	Jernby,	Ann	Westermark,	Carin	Ölmunger,	Elin	Axelsson,	Peter	
Jocobsson,	Marcel	Aponno,	Johannes	Nordholm,	Alice	Rosén,	AnnaMaria	Whitmer	
Jacobsson,	Henrik	Sjövall,	Carina	Håkansson,	Margareta	Goop,	Daniel	Holmgren,	Mats	
Andrén,	Margareta	Risenfors,	Martin	Risenfors,	Lars	Midboe,	Valdemar	Erling,	Mikaela	
Parmlid,	Lena	Johannsson,	Cristina	Gutierez,	Gunilla	Hellquist,	Emauela	Gavné,	Gunvor	
Finnas,	Ala	Mejaddam,	Jon	Krabbe,	Emma	W,	Ann	Törnell,	Åse	Jolin	Mellgård,	Tony	Blom,	
Lars	Eklund	och	Bertil	Andersson	
	
	

1. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för mötet 
Ordförande – Valdemar Erling 
Sekreterare – Marie Pervik 
Justeringsmän – Maria Bolin och Martin Risenfors 

 
2. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016 lästes upp av Valdemar Erling 

 
3. Kassörens ekonomiska redogörelse 

Finns ingen ekonomi att redogöra för 

4. Revisorernas berättelse 
Ingen ekonomi – ingen revisor berättelse 
 

5.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beviljar ansvarsfrihet för styrelsen 
 

6. Motioner från medlemmar 
Inga inkomna motioner 
 

7. Verksamhetsplan och budget för kommande året 2017 
Vi går igenom ett förslag till Verksamhetsplan som fanns bifogat till kallelsen. Lars 
Midboe skall gå vidare med förslaget att i augusti åka till Värmland och Berättarladan i 
Rottneros och möta Västanå teater. 
Även förslaget att ha en workshop i Kungälv under hösten togs emot positivt. 
 

 Under ”ordet är fritt” kommer följande förslag;  
• Att det är viktigt att börja i de olika grundutbildningarna vad det gäller 

Narrativ Medicin. 
• Det efterfrågas material om Narrativ Medicin som man kan använda i de 

sammanhang där man befinner sig. 
• Förslag att inte ha så fast syfte, målbeskrivning och stadgar för Narrativ 

Medicin utan att det får formas allt eftersom.  
• Utifrån att lyfta fram Narrativ Medicin i det sammanhang man verkar i kan 

man ”missionera” där man är genom att bara vara och Narrativ Medicin får 
utvecklas genom det. 

• I första meningen under rubriken Mål förslag till att formulera om den 
meningen till ”..möjligheten för narrativets betydelse inom…” 



• Vi skall ha träffar under rubriken Narrativa ronder. Den första blir den 22/2 på 
Konstmuseet i Göteborg under ledning av Johannes Nordholm, bl.a. psykolog 
och konstvetare  

 
8. Val av styrelse och 2 revisorer 

Till styrelse valdes Maria Bolin, Jon Krabbe, Valdemar Erling, Lars Midboe, Linda 
Lindmark, Ala Mejaddam, Alise Rosén och Marie Pervik 
2 Revisorer valdes - Carin Ölmunger och Elin Axelsson 
 

9. Årsavgift för det kommande året är 100 kronor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet Marie Pervik 
 
 
 
 
 
Justerare Marie Bolin  
 
 
 
 
 
Justerare Martin Risenfors 
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