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PROTOKOLL FRÅN MÖDRA- OCH BARNHÄLSOVÅRDPSYKOLOGERNAS
ÅRSMÖTE I VÄSTERÅS 23/9 2010
l. Monica Lidbeck förklarade årsmötet öppnat.
2. till ordförande valdes Britt-Marie Olsson
till sekreterare Ingegerd solberger
till justeringsmän tillika rösträknare Frida Dahlbäck och Stina Lasu
3. Årsmötet förklarades behörigt utlyst.
4. Dagordningen godkändes.
5. Monica Lidbeck anmälde en övrig fråga.
6. Monica Lidbeck föredrog verksamhetsberättelsen som sedan lades till handlingarna.
7. Birgitta Toomingas föredrog kassarapporten och budgetutfallet som
godkändes och lades till handlingarna.
8. Matrikelrapporten föredrogs och lades till handlingarna.
9. Revisorerna föredrog revisionsberättelsen.
10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
11. Medlemsavgiften kommande år ligger kvar på 150:12. Till ordförande på l år valdes Kerstin Johannesson.
13. Till styrelsen valdesAntonia Reuter på 2 år, omval
Anna Lanner Svensson på 2 år, omval
Birgitta Toomingas på l år, omval
Inger Nordenheim på 2 år, nyval
Lena Granath på l år, nyval/fyllnadsval
Annika Ekman på l år, nyval/fyllnadsval
T ill styrelsen uppdrogs att välja webbredaktör som kan adjungeras till styrelsen
14. Till revisorer valdes Ingrid Björk och Jonas Romson på vardera l år
15 Till valberedning valdes Angelica Jyttner och Mona Bryggman samt Åsa Krantz
som suppleant.
16. Birgitta Toomingas redogjorde för föräldrastödsprojekten och de orter som f n bedriver dessa.
Ytterligare anslag kommer att komma från socialstyrelsen för fler projekt med riktat föräldrastöd.
styrelsen följer utvecklingen.
17. Kerstin J ohannesson föreslog att flera mer omfattande foldrar skall utarbetas där
mödra- barnhälsovårdpsykologernas arbete presenteras. Dessa kan även läggas ut på hemsidan.
Beslutades enligt Kerstins förslag.
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18. Kerstin Johannesson föredrog arbetet från intressegruppen för familjer i
migrations- och integrationsprocessen där föreningen representeras av Annika Westergård.
19. Kerstin Johannesson föredrog läget för Rikshandboken på nätet "growing people" .
Handboken ägs fortfarande av barnläkarföreningen och kommer att revideras
fortlöpande medan den övriga delen av growing people är sålt till Inera.
20. Monica Lidbeck föredrog nuläget för growing people. Ineras portal för barn och
familjer finner man under www.1177.se. Anvisningar läggs även ut på hemsidan.
Monica Lidbeck fick i uppdrag att fortsätta som föreningens representant i
redaktionsrådet för barn och familj inom growing people.
21. Nätverket för samordnande psykologer har aldrig kommit i arbete. Föreslogs att
nätverket läggs ner och att frågorna hänskjuts till teamen i landet- vilket bifölls.
De områden som saknar samordnare uppmanades att arbeta för att få till stånd sådana.
22. Faddersystemet för styrelse-distrikt föreslogs att läggas ner då nätet ersätter
behovet. Beslutades i enlighet med förslaget.
23. Föreslogs att styrelseledamot som deltager i andra föreningars konferenser skall få sina
kostnader helt eller delvis bekostade av föreningen beroende på konferensens innehåll och
angelägenhetsgrad.
Beslutades i enlighet med förslaget samt att rapport ska läggas ut på hemsidan.
Medlemmarna uppmanades att i högre grad skriva referat på hemsidan från olika
konferenser av vikt även de som fullgjorts inom ramen för sin tjänst.
Penny Fagerberg föreslog att ngn i styrelsen skall ha i uppdrag att bevaka/ha
översyn av konferenser. Beslutades i enlighet med Pennys förslag.
24. Antonia Reuter föredrog Evelinagruppens arbete (Socialstyrelsens kunskapsöversikt,
vägledning och rekommendationer för BVC ). Arbetet syftar till att utmynna i rekommendationer
som gör BV C-arbetet likvärdigt i hela landet.
Uppdrogs åt Antonia Reuter och Penny Fagerberg att vara föreningens representanter i det
fortsatta arbetet och avrapportera vid nästa årsmöte.
25 . Monica Lidbeck föreslog att den nationella målbeskrivningen för mbhv psykologernas arbete skall omarbetas. Eftersom många nya vårdgivare
kommer fram i vårdvalsreformen anses att vårt uppdrag behöver lyftas fram och
förtydligas. Beslutades enligt Monicas förslag.
26. Motioner:
Kerstin Johannesson läste upp Birgitta Rydens motion ang författande av en
historisk skrift om mbhv-psykologernas utveckling från 1970-talet och framåt.
Publiceras sedan i bokform samt läggas ut på nätet.
Beslutades enligt Birgittas förslag.
Tillades även att skriften borde översättas till något/några andra språk.
Uppdrogs åt styrelsen att följa upp detta vid nästa årsmöte.
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27. Inga nya punkter till kommande verksamhetsår utöver ovan föreslagna lades fram
till styrelsen.

28. Nästa års nationella konferens kommer att äga rum i Uppsala (östra mellansvenska
Kretsen.
29. Övrig fråga:
Monica Lidbeck föredrog behovet av en hälsofrämjande specialistutbildning t ex
utifrån den modell som finns i Danmark.
Styrelsen önskar information om det finns uppdragsutbildningar på detta tema ute i
landet. Dessa kan i så fall även läggas ut på hemsidan.
30. Mötet avslutades
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