Protokoll fort vid arsmotet i Modra- och barnhalsovardspsykologernas forening
22 september 2011 i Uppsala

Deltagarantal: 59
§1 Motet oppnas av ordforande Kerstin Johannesson
§2 Val av motesfunktionarer
Ordforande: Astrid Svantesson
Sekreterare: Gun Forslund-Tuominen
Justeringspersoner tillika rostraknare: Margareta Hjertonsson, Goteborg, och Karin
Simonsson, Boras.
§3 Arsmotets behoriga utlysande
Arsmotet befanns behorigen utlyst.
§ 4 Godkannande av dagordningen
Dagordningen godkannes. 1 ovrig fraga anmals.
§5 Foreningens verksamhetsberattelse
Foreningens verksamhetsberattelse som ar utskickad tidigare till samtliga medlemmar
anses fOredragen. Den firms aven att ladda ned fran fOreningens hemsida. Antonia Reuter
staller fraga om vilka som har last densamma. 6nskvart att sa sker.
v erksamhetsberattelsen godkanns av arsmotet.
§ 6 Kassarapport och budgetutfall
Kassor Birgitta Toomingas foredrar kassarapport och budgetutfall for rakenskapsaret
2010-2011.
Arsmotet beslutar att godkanna kassarapport och budgetredovisning.
§7 Matrikelforvaltare Birgitta Toomingas lamnar rapport. Foreningen har 198 medlemmar.
Ny matrikel distribueras brevledes troligtvis i slutet pa oktober.
§8 Styrelsens sekreterare Inger Nordenhem foredrar revisionsberattelsen.
Arsmotet beviljar styrelsen ansvarsfrihet, i enlighet med revisoremas forslag.
§9 Kassor Birgitta Toomingas foredrar budgetforslaget fOr kommande ar, samt foreslar
oforandrad medlemsavgift, dvs 150 kr/ar.
Forslagen godkanns av arsmotet.
§ 10 Val av ordforande
Arsmotet beslutar omval av sittande ordfOrande Kerstin Johannesson pa 1 ar.
§ 11 Val av styrelse
Antonia Reuter (kvarstar)
Inger Nordenhem (kvarstar)
Annika Ekman (omval2 ar)
Lena Granath (omval2 ar)

Birgitta Toomingas (omval1 ar)
Eva-Lena Lindstrom (nyva11 ar)
§ 12 V a! av revisorer
Omval av sittande Ingrid Bjork och Jonas Romson pa 1 ar.
§ 13 Val av valberedning
Anna Lanner Svensson och Asa Krantz valjs.
§ 14 Foraldrastod
Kerstin Johannesson och Birgitta Toomingas redogor for fOreningens engagemang. BO:s
hemsida har mycket information angaende foraldrastod.
Arsmotet uppdrar at styrelsen att fortsatta bevaka fragan.
§ 15 Yrkesforeningarnas natverk inom SP
Foldern om var profession som beslutades pa forra arsmotet ar fardigstalld och kan
bestallas pa Psykologforbundet eller laddas ner fran hemsidan.
Kerstin Johannesson presenterar arbetet i YRK som nu fokuserats pa
organisationsoversynen i fOrbundet. Diskussion fOrs aven om yrkesforeningarna ska vara
del av fOrbundet eller fristaende intresseorganisationer. Arsmotets majoritet stoder den
nuvarande ordningen.
§ 16 Familjer i migrations- och integrationsprocess.
Annika 'Westergard presenterar arbetet och erbjuder medlemmama att skriva pa en
sandlista for att kunna fa kontinuerlig information i amnet.
§ 17 BHV:s rikshandbok pa natet, RHB.
Kerstin J ohannesson sitter pa foreningens uppdrag i redaktionsradet. Hon tar tacksamt
emot synpunkter pa innehall och texter, som kan mejlas direkt till henne. 4/10 fors Rhb
over fran Growing People till www.rikshandboken-bhv.se.
§ 18 Monica Lidbeck informerar om att allmanhetens sidor pa Growing people nu forts over
till wwv'{J 177 ,__§_~ som tema "Gravid" och "Barn och familj". Monica sitter i redaktionsradet
for dessa tema, och ar adjungerad till styrelsen i fragan.
§ 19 Socialstyrelsens vagledningsarbete och kunskapsoversikt for MHV- respektive
BHV--arbete.
Penny Fagerberg och Antonia Reuter som deltar i arbetet men BHV presenterar laget, bl a
att det inte langre fim1s allmanna rad. Gamla riktlinjer ar foraldrade och behover
uppdateras, vilket sker parallellt med Evelina-projektet. Arbetet sker inom
yrkesfOreningarna och pa Socialstyrelsen. Evidens- respektive kunskapsoversikter ska
utarbetas. Medlemmarna uppmanas att kontakta Antonia eller Penny angaende allt
strukturerat utvarderingsarbete som gjorts i landet! Birgitta Toomingas representerar pa
motsvarande satt vad galler MHV.

§20 SKL:s modellomrade psykisk halsa barn och unga.
Birgitta Toomingas och Kerstin Johannesson deltar i forskarnatverket pa uppdrag av
foreningen. Diskussion sker bl a kring fragoma "vad ar forsta linjens vard?", "skillnad pa
stOd och insats?", "forebyggande arbete- vad ar vi?"
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Arsmotet uppdrar at styrelsen att bevaka liven nasta del av projektet sam startar 2012.
§21 Nationell malbeskrivning fOr mhv-bhv psykologerna.
Annika Ekman informerar angaende revision. Styrelsens sammanstallning av aktuellt lage
visar en mycket star variation i barnunderlag per tjanst. Barnunderlag bor relateras till
innehallet i uppdraget och forutsattningarna fOr arbetet. F orslag att invanta resulta~et av
Evelina innan ny malbeskrivning antas. Styrelsen fortsatter arbetet med oversynen.
§22 Diagnostik och patientregistrering.
Kerstin Johannesson presenterar en enkat fran styrelsen ang krav pa diagnossattning. KVA
kan anvandas fOr att beskriva vart arbete om nagon medlem atar sig att utreda detta.
Blekinge har gjort en del redan.
§23 Halso/vardval.
Styrelsen vill veta hur/om vardval paverkat mhv-bhv-verksamheterna och vart eget arbete.
Synpunkter kan mejlas till styrelsen.
§24 Motion angaende nytt namn pa foreningen.
Forslaget "Foraldra- och barnhalsovardspsykologernas fOrening" avslas i enlighet med
styrelsen yrkande.
§25 Proposition angaende nytt namn pa fOreningen
Styrelsen foreslar "Psykologer for modrahalsovard och barnhalsovard". Arsmotet antar
forslaget. Styrelsen far i uppdrag att snarast effektuera namnandringen.
§26 Proposition om regler for bidrag fran fOreningen
Styrelsen presenterar ett forslag till fOrtydligande av de riktlinjer sam beslutades pa forra
arsmotet angaende mojligheten att erhalla konferenslkursbidrag fran fOreningen. Arsmotet
bifaller fOrslaget.
§27 Proposition om distriktens funktion
Annika Ekman redovisar styrelsen tankegangar. En ev sammanslagning av distrikten bor
droja tills regioner bildas i hela landet. Fragan utreds vidare.
§28 Arsmotets uppdrag till styrelsen.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Fortsatt bevakning av fOraldrastOdsomradet
Delta i redaktionsradet for Rikshandboken pa natet
Delta i Evelina/vagledningsarbete fOr MHV och BHV
Revision av nationella verksamhetsbeskrivningen
Andra foreningens namn till "Psykologer fOr modrahalsovard och barnhalsovard".
Samla erfarenheter av vardval/halsoval till stOd fOr medlemmarna
Bevakning av SKL:s Modellomraden och dess kommande fOrdjupning

Da det idag inte finns nagon webb-ansvarig paverkar detta negativt medlemmarnas
mojligheter att utnyttja denna sam kontaktmedel mm. Britt-Mari Olsson onskar fa
protokollfOrt att hemsidans funktion bor ha hogsta prioritet fOr styrelsen.
§29 Nationell konferens 2012 och 2013.
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2012 ars konferens blir i Stockholm, 19-21/9.
2013 firar foreningen 40-arsjubileum. Styrelsen kommer att delta aktivt i planeringama av
dennajubileumskonferens. Tema blir utvecklingen av var profession och vart uppdrag. Till
konferensen kommer den skrift som beslutades av fOrra 3jsm6tet att vara fardigstalld.
Styrelsen efterlyser gammalt material om var profession till skriften.
§30 bvriga fragor.
Avtackning av Anne Lanner Swensson som lamnar styrelsen.
§31 Motet avslutas.
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