
UPPGIFTER OCH ANSVARSOMRÅDEN  

FÖR ARBETSGRUPPEN FÖR fd MELLANRUMMETS VÄNFÖRENING 

 

 

I samband med att Mellanrummet Vänförening nedlades – i enlighet med förslag från två 

tidigare årsmöten – tillsattes en arbetsgrupp för handhavande och beslutsfattande ang 

avslutandet och överflyttandet av de ekonomiska förehavandena och registreringen av 

tidskriften till en arbetsgrupp. Årsmötet gav arbetsgruppen mandat att utforma innehållet i 

denna överflyttning. 

 

Nedläggningen av Mellanrummets Vänföreningen skedde stadgeenligt den 30/3 2011 (se 

årsmötesprotokoll från Mellanrummets årsmöte) och samma dag antog Föreningen för barn- 

och ungdomspsykoterapeuter – fbup – ett beslut vid sitt årsmöte (se årsmötesprotokoll från 

fbups årsmöte).  

 

Britta Blomberg har sedan starten av Mellanrummets Vänförening varit ansvarig utgivare 

t.o.m. 30/3 2011. Från 31/3 2011 övergick utgivandet av Mellanrummet – tidskrift om barn 

och ungdomspsykoterapi till Föreningen för barn- och ungdomspsykoterapeuter. Ansvarig 

utgivare är fr.o.m. detta datum Kristofer Wikstad, ordförande i Föreningen för barn- och 

ungdomspsykoterapeuter. 

 

Under ett övergångsskede under 2011 kommer således ovan namngivna person från 

Föreningen för barn- och ungdomspsykoterapeuter att ansvara för utgivandet av tidskriften. 

Arbetsgruppen består av Brigitta Sjöberg (fd kassör i Mellanrummets Vänförening, Erene 

Svensson Björhn, fd sekreterare i föreningen, Britta Blomberg fd ansvarig utgivare och 

sammankallande i arbetsgruppen). Firmatecknare för arbetsgruppen är Birgitta Sjöberg och 

Britta Blomberg var för sig. 

 

 

Arbetsgruppens uppgifter innefattar följande: 

 

1. Bokföring av expenser och intäkter (bl a kvarstående fakturor) för 2010. 

2. Fakturering och bokföring av efterbeställningar under 2011 (intäkter och expenser) av 

tidigare nummer fram tills att bokslut görs under innevarande år. 

3. Betalning av andra expenser som uppstår under arbetsgruppens mandat (t ex ersättning 

för bokföring och administration, kontorsmaterial, registreringsavgifter etc ) 

4. Avslutande av bankkonton mm som står i Mellanrummets Vänförenings namn och 

överflyttande till aktuella konton under Föreningen för barn- och 

ungdomspsykoterapeuters ansvarsområde. 

5. Avregistrering av Mellanrummets Vänförening vid berörda myndigheter. 

6. Övriga uppgifter som kan uppstå i samband med byte av ekonomiskt ansvarig 

förening och avvecklandet av Mellanrummets Vänförening. 

 

 

 

Stockholm april 2011 

 

 

 

Britta Blomberg Birgitta Sjöberg Erene Svensson Bjorhn  Kristofer Wikstad 


