Protokoll styrelsemöte
Tid och plats
15/6 2018, Näringspunkten Klara Norra Kyrkogata 31, lokal Samsung
Närvarande:
Kerstin Johannesson
Lena Dahlgren Rutfjäll
Inger Nordenhem

Elisabeth Tångring Wolgast
Eva Nahnfeldt
Annika Selberg Lundberg

1. Mötet öppnades av ordf Kerstin Johannesson. Dagordningen godkändes med
tillägg av två övriga frågor.
2. Val av sekreterare Annika Selberg Lundberg
3. Val av justerare Inger Nordenhem
4. Genomgång av senaste protokollet 2018-04-12. Protokollet godkändes och lades
till handlingarna
5. Ordförandes rapport
- Kerstin Johannesson har begärt kostnad för föreningens bok i web-version
men ej fått svar.
- Studentmässan ps.18 i Göteborg blev uppskattad och flera personer visade
intresse för psykologarbete inom Mödra- och Barnhälsovården
- Kerstin har intervjuats av Socialstyrelsen i samband med en förstudie om ett
ev ”Kunskapsstöd för förlossningsvården”.
- Ev beställa nya föreningsfoldrar. Kerstin J skickar ut nytt förslag på folder för
påseende.
- Tyvärr kunde ingen i styrelsen närvara vid förbundets Rådskonferens 26/5.
6. Sekreteraren rapport
Kerstin Kruber deltar inte vid dagens möte. Kerstin J kontaktar Kerstin K ang
stadgeändringar och publicering av nya stadgar samt styrelseprotokoll.
Kerstin J hör med Mahlin Lenerius på kansliet om vi måste fortsätta använda
pappersversioner av protokollen.
7. Kassörens rapport
Föreningens ekonomi är god. Ny version av reseräkningsblankett presenterades.
Eva Nahnfeldt kontrollerar med vår bokföringsfirma ang blankettens utformning.
8. Medlemsansvarigs rapport
Nya medlemmar:
Anna Håkansson, Skövde, Louise Schaffrat, Lund, Helena Edin, Uppsala, Malin Kile,
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Kalmar.
9. Hemsidan
Lena kontaktar Kristina Wallin och ber henne om en förändring av startsidan så att
vi kan ha en ruta med förslag på nätverk/hemsidor som är av intresse för
medlemmarna.
10. Intern samverkan
a. Distrikten: Inget
b. Nationella konferensen 2018: Till idag är ca 50 betalande personer anmälda.
Programmet är klart inkl festmiddag och underhållning.
c. Årsmötet: Kerstin Kruber förbereder årets verksamhetsberättelse.
Medlemsutskick med påminnelse om Nationella konferensen och utlysning av
årsmötet. Kerstin J ombesörjer detta.
d. PM för arrangörer: En bilaga återstår. Eva N kontrollerar detta och återkommer till
Kerstin J
11. Extern samverkan/representation
a. Rikshandboken BHV: En ny plattform håller på att arbetas fram som ska fungera
både för dator och smartphone. BNP har haft möte med redaktörerna och
redaktionsrådet om utformningen av den gröna tredelningen.
b. 1177.se (Monica): Inget nytt. Lisa TW är en av granskarna inom barnsektorn.
c. Nationella amningskommittén: Inget nytt
d. BNP: Mycket att göra med många kontakter med Socialstyrelsen, nationella
utredare, etc.
Möte med alla arbetsgrupper inom CBHV genomfördes i mars.
24 maj hearing på Socialstyrelsen om hur de statliga medlen för att göra BHV mer
tillgängligt har använts.
Föreningen fick skicka Lina Ljung Roseke (Borås) och Amanda Wikerstål (Växjö)
som representanter för BHV till möte för International Initiative for Mental Health
Leaders.
BNP ska medverka vid konferens 16-17/10 2018 i Stockholm i regi av
Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten, en uppföljning av ”Späda barns rätt till
hälsa och utveckling”.
3-4/12 2018 genomförs en arbetskonferens för barnhälsovården där BNP är
särskilt inbjudna. Målet är ett kunskapsstöd för det fortsatta utvecklingsarbetet
inom BHV.
Ett chattforum för de centrala BHV-enheterna kommer att skapas på SKL:s
plattform. Kerstin J ansvarar för det från CBHV:s sida.
e. Specialistordningen: Inget nytt
12. Remisser Styrelsen har svarat på en internremiss från Psykologförbundet om
förslag på regler för vidmakthållande av specialistkompetens
13. Förfrågningar/inf/synpunkter från föreningens medlemmar/externa aktörer
Kerstin J tillfrågad om att skriva en artikel i tidskriften SeniorPsykologen med tema
”För barnets bästa?”.
Adam Svensson, journalist på DN, önskade en intervju om ”Hur begränsa barns
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skärmtid?” Hann tyvärr inte svara på denna fråga.
Erbjudan om aktivitet ”Meditationskurs”. Kerstin J kontrollerar detta med
föreläsaren/författaren Saleh Vallander och återkommer.
Fråga från Maja Berling, Gotland, om att flytta nationella konferensen till våren.
Styrelsen svarat att det inte är görligt.
14. Kurser. Litteratur etc:
15. Övriga frågor: Ev länka från hemsidan till furmark.se@barnpsykologen, Eva N
kontrollerar med Catarina Furmark
Diskussion om att ändra i beskrivningen av Barnutredningar i den nationella
målbeskrivningen. Lena DR och Lisa TW tittar igenom texten.

Annika Selberg Lundberg
tf sekreterare

Inger Nordenhem
justerare
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Kerstin Johannesson
ordförande

