
Protokoll vid Mödra och Barnhälsovårdspsykologernas förenings årsmöte i Stockholm,  
torsdagen den 18 september 2003 

 
Vid mötet närvarade, förutom styrelsen, 48 medlemmar. 
 
§1 Mötet öppnas 
Ordförande Britt Marie Olsson förklarade mötet öppnat. 
 
§2 Val av mötesfunktionärer 
Funktionärer för mötet valdes enligt följande: 
ordförande: Britt Westerberg 
sekreterare: Elisabeth Skarin 
justerare och rösträknare: Margareta Axelsson Funck och Malin Alfvén 
 
§3 Mötets behöriga utlysande 
Mötet godkändes som behörigt utlyst. 
 
§4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. Som övriga frågor tillades: 
I, Efterlysning 
II, Informationspunkt från Carin Graf Cederström 
III, Fråga kring journalskrivning 
 
§ 5 Föreningens verksamhetsberättelse 
Ordförande Britt-Marie Olsson föredrar verksamhetsberättelsen. 
 
§6 Kassarapport 
Kassör Birgitta Toomingas redogjorde för kassarapporten (se bilaga). Kassaberättelsen godkändes. 
 
§7 Matrikelförvaltarens rapport 
Matrikelförvaltarens rapport togs inte upp. 
 
§8 Föredragande av revisionsberättelse 
Föreningens revisor Ulla Bonniever föredrog revisionsberättelsen. 
 
§9 Beviljande av ansvarsfrihet 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
 
 
 
§10 Medlemsavgift kommande verksamhetsår 
Medlemsavgiften kvarstår som oförändrad. Kassör Birgitta Toomingas presenterade i samband med detta 
budgetförslaget. 
 
§11 Val av ordförande 
Till ordförande valdes Britt-Marie Olsson (omval). 
 
§12 Val av styrelse 
Till styrelse valdes: 
Anna-Märta Halin (omval 2 år) 
Fredrika Kilén (omval 2 år) 



Kerstin Hamberger (nyval, 1 år) 
Margareta Lundgren (nyval, 1 år) 
Kvarstår på 1 år gör Birgitta Toomingas och Angela Tyrhammar 
Avgår: Antonia Reuter och Veronika Wikström 
 
§13 Val av revisorer 
Till revisorer omvaldes Ulla Bonnvier och Jonas Romson. 
 
§14 Val av valberedning 
Till valberedning väljs Stina Ljungkvist och Antonia Reuter. Sammankallande är Stina Ljungkvist. 
 
§15 Stadgeändring 
Kassör Birgitta Toomingas går igenom redaktionella stadgeändringar i föreningens stadgar. Mötet antar 
förändringarna. Årsmötet accepterar att det finns ett ”att” för mycket under punkt 1.2. 
 
§16 Föreningens hemsida 
Styrelseledamot Fredrika Kihlen berättar om föreningens hemsida. Förändring kring hemsidan har fördröjts 
p.g.a att kontaktpersonen på Psykologförbundet blivit utbytt. Det finns dock information att tillgå på 
hemsidan. Målsättning med hemsidan är att är att den ska fungera som kommunikationslänk mellan 
yrkesföreningens styrelse och medlemmarna. Den ska i framtiden även kunna finnas som forum för information 
och debatt, medlemmarna ska kunna dela med sig av erfarenheter och ta del av metodutveckling, 
forskningsresultat och skönlitterära tips. Hemsidan hittas länkad under www.psykologforbundet.se. 
 
§17 Nationell kartläggning av MBHV-psykologer och representation i BHV-enheterna 
Styrelseledamot Fredrika Kihlen berättar om det fortgående arbetet med kartläggningen, då föreningens 
ansvariga för frågan Angela Tyrhammar ej kunde närvara. Styrelsen håller på att samla in fakta i ärendet då 
det varit en brist att det inte funnits en samlad bild av hur många MBHV- psykologer det finns och hur 
tjänsterna är utformade. Enkäter kring detta har delats ut i samband med konferensen. 
 
§18 Datajournaler 
Jill Bengtsson och Annika Westergård berättar utifrån rapporten till föreningen från datorjournalsgruppen i 
Västra Götalandsregionen. 
Rapporten kan beställas av annika.westergard@vgregion.se eller jill.bengtsson@vgregion.se 
 
§ 19 Kvalitetssäkring 
Ordförande Britt-Marie Olsson föreslår att styrelsen arbetar vidare med kvalitetssäkringsfrågor under året. Hon 
uppmanar därför föreningens medlemmar att skicka in synpunkter till styrelsen på detta. 
 
§20 Distriktsrepresentation och distriktsrepresentanter 
Antonia Reuter meddelar att styrelsens förslag gällande detta är att distriktsrepresentationen fungerar 
parallellt med hemsidan som kommer fylla samma syften under ett år. Distriktsrepresentationen kommer 
därefter att avvecklas. Om hemsidan ej fungerar som den ska tar årsmötet ställning till 
distriktsrepresentationens vara eller inte vara nästa år. Årsmötet biföll förslaget. Nuvarande regler gällande 
distriktsrepresentation finns i stadgan. 
Frågor i anslutning till detta var bl.a. om det inte gick att kommunicera via mail, detta var dock inte alltid 
möjligt. En invändning togs upp att distriktsrepresentanten i vissa distrikt även fungerar som sammankallande 
till träffar vilket stimulerar till nya medlemmar. En annan fråga gällde om både stödmedlemmar och ordinarie 
medlemmar kunde komma in på hemsidan. Susanne Bartman åtog sig att höra med Psykologförbundet om 
detta. 
 
§21 Det kommande verksamhetsåret 
Förslag till kommande uppdrag till styrelsen under året var: 
1, Att utreda på vem journalen ska skrivas om frågan gäller barnet men psykologen bara träffar föräldern. 



Årsmötet biföll detta. 
 
§22 Arrangemang runt nationella konferensdagarna 
Frågor kring arrangemanget var: 
1,Vilken kommersiell sponsring är OK i samband med den nationella konferensen? Ordförande Britt-Marie Olsson 
föreslår att styrelsen i samråd med arrangemangets kommitté avgör detta. Årsmötet bifaller förslaget. 
2, Ska arrangemanget vara internt eller är media välkomna? Årsmötet var positivt till medias närvaro och biföll 
förslaget att media var välkomna. Styrelsen fick i uppdrag att fundera över formerna för detta. 
 
§23 Nästa års nationella konferens för psykologer inom MBHV 
Nästa års arrangemang blir i Värmland. Stina Ljungkvist sammankallar valberedningen v. 38. 
 
§ 24 Övriga frågor: 
I, Efterlysning 
Material och information kring föreningens tidigare konferenser efterlyses, särskilt från 77-80 talet. Lämnas till 
styrelsen. Ev. vet Cecilia Gyllang / Stockholm något om material från de åren. 
II, Informationspunkt från Carin Graf Cederström, kontaktperson för Psykologförbundet 
Informationspunkter: 
1, Kommande psykologidagar har barns hälsa som tema. Kan vi bidra med idéer om programpunkter eller delta 
med anföranden eller paneldebatter är vi välkomna att höra av oss till programansvarig Bengt Persson. 
2, Inför nästa kongress behövs det nomineringar till kongressdeltagare, Karin ber oss att delta i nominerandet. 
3, Vi föreslås höra av oss till Örjan Salling på Psykologförbundet om frågan kring journalskrivning gällande 
barnet eller föräldern. 
4, Fler förslag behövs när det gäller Psykologförbundets arbete kring förbättringar till specialistordningen. 
5, Psykologförbundets tidigare kretsar håller på att omformas till lokala organisationer knutna till 
arbetsplatserna. För frågor kring detta kontakta: Karin.Graf-Cederström@psykolog.net 
 
III Fråga kring journalskrivning 
Frågan behandlades under punkt 22. 
 
§ 25 Årsmötet avslutas 
Årsmöte 2003 avslutades. 

 
 


