Komplettering till Årsmötesprotokoll 05 09 30:
I samband med årsmötet föll uppgiften om medlemsantal för år 2004-2005 bort.
Föreningen hade den 2005 09 30, 194 medlemmar.
Under året tillkom 33 nya medlemmar, 8 medlemmar utträdde resp avfördes från föreningen.
Stockholm som ovan
Birgitta Toomingas
Kassör och tf matrikelförvaltare
2006-01-08
Adress:Mödra-och Barnhälsovårdspsykologernas förening c/o B Toomingas Gullvivebacken 3 135 54 TYRESÖ
Organisationsnummer: 89 85 00 –6033 Postgionummer: 88 43 60 -9
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Verksamhetsberättelse för mödra- och barnhälsovårdspsykologernas förening

verksamhetsåret 2004-2005
Styrelsen har bestått av: Ordföranden Britt-Marie Olsson, sekreterare Fredrika Kihlén,
kassör och tf matrikelförvaltare Birgitta Toomingas. Övriga ledamöter, Anna Lönegren,
Margareta Lundgren, Monica Lidbeck och Karin Olsson- Seffer. Adjungerade: Antonia
Reuter som representerat föreningen i Barnläkarföreningens HÖV sektion
(hälsoövervakning) och i frågor kring Barnhälsovårdens handbok på nätet samt varit
föreningens samordnare i arbetet kring Folkhälsoinstitutets föräldrastödsrapport, Angela
Tyrhammar för matrikelfrågor.
Under året har styrelsen kallats till 7 styrelsemöten. I slutet av april förlades ett möte till
Göteborg vilket omfattade två hela arbetsdagar. Styrelsen fick då också tid att diskutera
uppdraget om nationella riktlinjer mer ingående. Likaså diskuterades frågan om kontakten
med och representationen från distrikten. Styrelsen sammanträffade också med Inger
Ericsson, Förbundsstyrelsen som ombads bli föreningens nya fadder.
Uppdrag till styrelsen från årsmötet 2004:
Enligt följande paragrafer har styrelsen fått i uppdrag att fortsätta arbetet under året.
 §17 Distriktsrepresentation
Distriktsrepresentantskapet har under året visat sig vara av stor betydelse för en
levande dialog mellan styrelsen och distrikten. Styrelsen har fördelat befintliga drepresentanter mellan sig för en mer personlig ömsesidig kontakt och stöttning. Det
har tydligt framgått att den gamla områdesindelningen har spelat ut sin roll.
Styrelsens förslag på ny områdesindelning diskuteras på årsmötet.
 §18 Fortsätta arbetet att ta fram ett underlag för ett styrdokument (nationella
riktlinjer)
Pågående diskussioner i styrelsen. Avstämning och diskussion sker på årsmötet.
 §19 Barnhälsovårdens handbok på nätet
Föreningen har även under detta år representerats av Antonia Reuter. Avtal är
tecknade dels mellan Growing People AB och Svenska Barnläkarföreningen (BLF)
dels mellan BLF och de enskilda representanterna för respektive yrkesförening.
Avtalen reglerar det fortsatta arbetet med Handboken på nätet.
 §21 Fortsatt insamling av dokumentation av föreningens tidigare arbete
Insamling pågår fortlöpande.

 §22 Införskaffande av möjlig information om specialist- tjänst/tjänstgöring.
Medlemmarna informeras successivt via hemsidan. Pågående diskussioner i
styrelsen. Avstämning sker på årsmötet.

INTERNA FRÅGOR:
Föreningens hemsida är nu ett år och mycket uppskattad. Många
medlemmar har dock inte hittat till den ännu. Utveckling och uppdatering står

.

Margareta Lundgren för
Medlemsmatrikeln är nytryckt ht-04 och utskickad. Fortlöpande uppdatering sker.
Styrelsen har beslutat att pensionerade kollegor erbjuds stå kvar som medlemmar till
reducerad avgift, som bestäms på årsmötet.
Föregående års inventering av MBHV psykologer har under året resulterat i ett
rekryteringsbrev till de som ej redan är medlemmar i föreningen. Som en uppföljning har
styrelsen genom personlig kontakt med d-representanterna kompletterat, men även samlat in
ytterligare uppgifter av intresse för föreningen och de uppdrag man fått. Monica Lidbeck
har sammanställt materialet, som presenteras på Nationella Konferensen under rubriken
professionsfrågor samt på årsmötet.
Arbetet med fokus på kvalitetssäkring har fortgått under året. Det mest omfattande
arbetet har lagts på att ta fram idéer kring nationella riktlinjer. I detta har informella
kontakter tagits med bl.a. Socialstyrelsen.
EXTERNA FRÅGOR:
Margareta Lundgren representerade föreningen på förskole- och skolpsykologernas
studiedagar i Göteborg. dagarna refererades på hemsidan.
Fredrika Kihléns referat från nationella konferensen i Värmland var införd i
psykologtidningen.
Styrelsens skrivelse med anledning av Stockholms läns landstings
organisationsförslag Bup 2005, har uppmärksammats av berörda parter. i landstingets
beslut har ett förtydligande rörande de tidiga och preventiva insatserna gjorts samt löfte om
utvärdering av insatserna för blivande föräldrar och de späda och små barnen. på
föreningens intitiativ presenterade psykologtidningen en gemensam artikel av Stockholms
psykologers synpunkter och intervju med föreningens ordförande samt en artikel om själva
organisationsförslaget. positiva reaktioner har mottagits från våra medlemmar. föreningens
skrivelse mottogs även med uppskattning från psykologer i primärvården.
I februari presenterades folkhälsoinstitutets(fhi) rapport 'Nya verktyg för föräldrar
-förslag till nya former av föräldrastöd' red. Sven Bremberg. Styrelsen har bevakat
processen och bildat en representativ grupp av föreningsmedlemmar med erfarenhet av
materialet. Kontaktperson i styrelsen är Birgitta Toomingas, samordnare Antonia Reuter
som även medverkat i FHI´s referensgrupp. Föreningen har tillsammans med övriga

berörda yrkesföreningar tillskrivit FHI´s generaldirektör Gunnar Ågren angående bristande
möjligheter att lämna synpunkter på FHI´s rapport. Beslut togs att inkomma med
detaljerade synpunkter i en gemensam skrivelse från föreningarna. Föreningen liksom
övriga yrkesföreningar har som en följd inbjudits att representera i FHI´s tilläggsuppdrag
med utveckling av ev. handlingsprogram för föräldrautbildning för de yngsta barnen och de
blivande föräldrarna. Fortlöpande bevakning sker.
Kontakten med Förbundet har omfattat en rad frågor under verksamhetsåret.
Styrelsen har tagit initiativ till ett tätare samarbete med förbundsstyrelsen. Inger Ericsson är
nu föreningens fadder i förbundsstyrelsen. Styrelsen har beviljats 10.000 kronor i
aktivitetsbidrag.
Styrelsen har tagit initiativ till att stå som arrangör för ett seminarium under
Psykologidagarna 2005. Birgitta Rydén kommer att presentera sin avhandling "Kvinnor
och män får barn".

Förfrågningar från medlemmar har inkommit. Fråga har ställts kring privat
konkurrerande verksamhet till den som bedrivs i landstingen. Fråga har även ställts kring
CHAT, ett screening-instrument för tidig upptäckt av autism. Fråga har åter aktualiserats
kring MBHV-psykologens ansvar när polis och socialtjänsten omhändertar barn.
Förfrågningar har även skett i ökande omfattning på hemsidans forum.
Styrelsen har lämnat svar på remiss SOU 2004:98 För oss tillsammans
(Slutbetänkande från Carlbeck-kommissionen) samt betänkande SOU 2005:43
Vårdnad, boende, umgänge - Barnets bästa, föräldrars ansvar. Justitiedepartementets
uppdragspromemoria Utredning om försäkringsbolags tillgång till patientjournaler
(Ju 2004:C), som föreningen föregående verksamhetsår bidrog med uppgifter till, har
resulterat i promemorian Ds 2005:13 med samma namn. Flertalet av föreningens
synpunkter har beaktats i betänkandet. Föreningen kommer att avge yttrande under hösten
2005.
Styrelsen har en representant i organisationen kring NFSUs konferens i november
kring spädbarnets mentala hälsa.
Tips om aktuell och matnyttig litteratur, forskning och kurser/utbildningar har varit
en stående punkt på dagordningen och bifogats styrelseprotokollen samt införts på
hemsidan.
Styrelsen har fått konstatera att vår sista representant i Norrbotten nu lämnat den
enda psykologtjänsten vid MBHV. Idag finns alltså ingen verksam MBHV psykolog i hela
Norrbotten.

Verksamhetsårets styrelsearbete har varit dynamiskt, omfattande och intressant. Styrelsen
har genom kontakterna med distriktsrepresentanterna, intresserade psykologer och inläggen
på hemsidan fått medlemsröster att luta sig mot. Det har medfört ett nytt sätt att få energi
och tid att ägna sig åt både externa och interna frågor.

Tack för verksamhetsåret som gått.

Mora augusti 2005

Britt-Marie Olsson, ordförande
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KASSABERÄTTELSE

Härmed presenteras bokslut med resultaträkning och balansräkning för
Mödra-och Barnhälsovårdspsykologerna Förening gällande räkenskapsåret 1/9 2004 – 31/
8 2005.

Under året har föreningen haft såväl intäkter som kostnader som legat
betydligt över budgeterade belopp. Föreningen har erhållit ett bidrag på 10.000:00 kronor.
Föreningens har under året arvordet föreläsare, konsult och medlemmar för administrativt
arbete.
Årets resultat uppgår till

-2.785:43 kronor

Föreningen förfogar över 93.552:82 kronor i eget kapital, upplupna kostnader 19.229:00
kronor.

Stockholm 31 augusti 2005

Birgitta Toomingas
kassör

MHV-BHV psykologernas förening
Bokslut 1/9 2004-31/8 2005

2005
RESULTATRÄKNING

2004

2003
Intäkter

35650
15 000,00

Bidrag

3591,82
Programverksamhet
21 645,00
73283,02
Kostnader
15937,48

kostnader

11 664,50

Resor

4932,8
Programverksamhet
13 731,00
16412
17878,95
Summa
34 502,05
-2785,43

29600
10000
53399
71 191,86
30488
9539
1 460,00
10200,39
101889,43

Medlemsavgifter
30 800,00
5014
Räntor,skatteåterbäring
55
3 746,86
35077,2
Summa
99104

13197,7
Administration
4 576,50
13214,2
Skatt
28046
3 070,05
57957,09

Övriga

ÅRETS RESULTAT
36 689,81

15325,93

BALANSRÄKNING
Tillgångar

Kassa
0
11,90
Postgiro
76443,75
59 745,42
Stadshypotek bank
11154
11128
11 001,00
Skattekonto 5282
6,00
Fordringar
10320
13 400,00
112781,82
114382,75

0
93545,82
16491
2800
84 164,32

Summa

Skulder och eget kapital
Upplupna kostnader
3 152,00
81012,32
-2785,43

19229
Balanserat resultat
44 322,51
15325,93

18044,5
96338,25

Årets resultat
36 689,81

84 164,32
Differens

Summa

112781,82

-

114382,75

-

-

MHV/ BHV -Psykologernas förening

Årsbokslut 2004 - 2005

SKULDER

SPECIFIKATION AV FORDRINGAR OCH

2005
medlemsavgifter 2004-2005
4400
Fordran medl.avg 2004-2005
Summa kronor
2800

Fordringar

Icke betalda
-1600

avskr.

Skulder

Förutbetalda medlemsavgifter
200
Upplupen kostnad postgiroavg
32,5
dito utlägg B Toomingas
3930
icke regl skulder
15
dito utl M Lundgren
145
dito utl K OlssonSeffer
1051
dito
Sjredovisning
1354
dito Klas Petersson
800
dito A Lönegran
1229
dito F Kihlen
1044
dito
arb.givaravgift+skatt
3570
dito överföring till skattkonto
3726
dito,utl B-M Olsson
2132,5
Summa kronor
19229

Budgetförslag och utfall för 2004-2005
Beräknade intäkter

Utfall

Medlemsavgifter 37.000:0035650:00
Fodringar
10.200:392800
Ränta
.
160:
00
55:00
Programverksamhet
5.000:00 53399:00
Bidrag 10.000:0010000:00
SUMMA 62.360:39 101904:00

Beräknade utgifter

Utfall

Resor,logi & transp
20.000:0030488:00
Administration
9.000:00 15937:48
Skatt
28046:00
Övriga kostnader 5.000:00
17878:95
Skulder 18.044:5019229:00
SUMMA
62.044:50 111579,43
Under-/Överskott
- 315:89 -9.675,43
.

Budgetförslag och utfall för 2005-2006
Beräknade intäkter
Medlemsavgifter 38.000:00
2.800:00
5.000:00

Utfall
Fodringar
Ränta
.
60:00
Programverksamhet
Bidrag 10.000:00

SUMMA 55.860:00

Beräknade utgifter

Utfall

Resor, logi & transp
30.000:00
Administration
15.000:00
Programverksamhet
18.000:00
Övriga kostnader 5.000:00
19.229:00
SUMMA
Under-/Överskott

-31.369:00

Skulder
87.229:00

