
PROTOKOLL 

ÅRSMÖTE i Mödra- och Barnhälsovårdspsykologernas Förening 

 
Tid: 16 september 2004  
Plats: Hotell Selma Lagerlöf, Sunne 
 
Vid mötet närvarade, förutom styrelsen, 29 medlemmar. 
 
 
1. Mötets öppnande 
Mötet öppnas av ordförande Britt-Marie Olsson. 
 
2. Val av mötesfunktionärer; ordförande, sekreterare samt justerare tillika rösträknare 
Till mötesordförande valdes Tulla Brattbakk-Göthberg. Till mötessekreterare valdes Margareta Hjertonsson. Till 
justerare och tillika rösträknare valdes Anna-Greta Milefors, Ingrid Holm. 
 
3. Årsmötets behöriga utlysande 
Årsmötet fanns behörigt utlyst. 
 
4. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes 
 
5. Föreningens verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen föredrogs av Britt-Marie Olsson. Tillägg till information om datajournalsrapporten är 
att även Stefan de Fine Licht och Stefan Persson deltagit i arbetet. 
 
6. Kassarapport och budgetutfall 
Rapport (se bilaga) och utfall presenterades av föreningens kassör Birgitta Toomingas. Kassaberättelsen 
godkändes. 
 
7. Revisionsberättelse 
Revisionsberättelse lästes upp av Fredrika Kihlén. 
 
8. Ansvarsfrihet 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
 
9. Matrikelförvaltarens rapport 
Punkten föredrogs av föreningens matrikelförvaltare Birgitta Toomingas. 14 nya medlemmar har tillkommit och 
23 har begärt utträde ur föreningen. Den nya matrikeln är ännu ej färdig, men beräknas bli det inom en månad. 
 
10. Budgetförslag 
Budgetförslaget presenterades av Birgitta Toomingas. Förslaget godkändes. 
 
11. Medlemsavgift  
Förslaget att bibehålla medlemsavgiften kommande verksamhetsår godkändes. 
 
12. Val av ordförande 
Till ordförande valdes Britt-Marie Olsson 
 
13. Val av styrelse 
Birgitta Toomingas omval 2 år 
Fredrika Kihlén kvarstår 1 år 



Margareta Lundgren omval 2 år 
Monica Lidbeck fyllnadsval 1 år 
Karin Olsson-Säffer nyval 1 år 
Anna Lönegren nyval 1 år 
 
14. Val av revisorer 
Jonas Romson omval 
Ingrid Björk nyval 
 
15. Val av valberedning 
Antonia Reuter 
Stina Ljungqvist 
 
16. Föreningens hemsida 
Presentation av Margareta Lundgren. 
 
17. Distriktsrepresentation och distriktsrepresentanter 
Presentation av ordförande Britt-Marie Olsson. Beslut om att behålla distriktsrepresentanterna ett år till för att 
undersöka om rollen kan förändras och utvecklas på ett dynamiskt och positivt sätt. Distriktsrepresentanten 
kommer också fortsättningsvis att finnas som kontakt för styrelsen och sammankallande i sitt län i olika frågor.  
 
18. Kvalitetssäkring 
Kort sammanfattning av psykologens roll i förhållande till uppdraget. Under året skall styrelsen påbörja arbetet 
med att sammanställa ett nationellt styrdokument. 
 
19. Barnhälsovårdens handbok på nätet 
Föredrogs av Antonia Reuter. Beslut: att föreningen stödjer ett samarbete med GrowingPeople, att ett avtal 
formuleras och skrivs och att föreningen bevakar utvecklingen genom egna. representanter. Arbetet sker med 
reservation för att möjlighet att sluta ett avtal först måste kontrolleras med Sveriges Psykologförbund. 
 
20. Psykologidagarna 2005. Tema: Barns hälsa 
Punkten föredrogs av Fredrika Kihlén. Föreningens medlemmar uppmanas att komma med förslag och bidrag till 
de kommande psykologidagarna.. 
 
21. Efterlysning 
Fredrika Kihlén efterlyste tidigare dokumentation av styrelsens arbete. 
 
22. Kommande verksamhetsår - Årsmötets uppdrag till styrelsen 
Frågor inkom angående specialistutbildning: hur skulle en specialisttjänst kunna se ut? Finns sådana tjänster i 
landet? Vad bör ingå i en specialisttjänst? Frågan läggs ut på hemsidan för att vidare undersökas. 
 
23. Motioner 
Inga motioner har inkommit. 
 
24. Nästa års nationella konferens för psykologer inom mödra- och barnhälsovården 
Ordförande Britt-Marie Olsson meddelade att de som står på tur är Södra Mellansvenska och året därpå Södra 
distriktet. Den nationella konferensen kommer att flyttas till vecka 39. 
 
25. Övriga frågor 
Inga övriga frågor togs upp. 
 
26. Årsmötet avslutande 
Avgående styrelseledamöter Angela Tyrhammar, Kerstin Hamberger och Anna-Märta Halin avtackades. 



 
 
Mötessekreterare 
 
 
Margareta Hjerthonsson 
 
 
Justeringspersoner 
 
 
Anna-Greta Milefors Ingrid Holm 

 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MÖDRA- OCH BARNHÄLSOVÅRDSPSYKOLOGERNAS FÖRENING 
VERKSAMHETSÅRET 2003-2004 
 
Under detta verksamhetsår har styrelsen bestått av: 
Ordförande Britt-Marie Olsson, sekreterare Fredrika Kihlén, kassör och tf matrikelförvaltare Birgitta Toomingas, 
övriga ledamöter Angela Tyrhammar, Anna-Märta Halin, Margareta Lundgren, Kerstin Hamberger, adjungerad 
Antonia Reuter som representerat föreningen i Barnläkarföreningens HÖV sektion (hälsoövervakning) samt i 
frågor kring Barnhälsovårdens handbok på nätet. 
 
Styrelsearbetet under verksamhetsåret har varit spännande, roligt men också tufft. Tre av sju 
styrelseledamöter har av olika skäl inte kunnat delta i det fortlöpande arbetet.  
Under året har styrelsen kallats till sex styrelsemöten varav två arbetshelger. Vid ett av dessa var styrelsen ej 
beslutsmässig och endast minnesanteckningar fördes.  
 
Uppdrag till styrelsen från årsmötet 2003: 
1) Att utreda på vem journalen ska skrivas om frågan gäller barnet men psykologen bara träffar föräldern. 
Enligt Örjan Salling, professionsansvarig på Psykologförbundet, skall journal föras på den person varifrån 
problemet emanerar. 
2) Hur ska formerna se ut för medias närvaro vid den årliga nationella konferensen? 
Styrelsen förordar att media bereds tillfälla att medverka i alla öppna delar. En rekommendation bifogas i PM 
för arrangörer till den Nationella Konferensen. 
 
Interna frågor: 
Föreningen har fortsatt arbetet med hemsidan och beslutat att satsa medel för detta. Margareta Lundgren har 
med hjälp av en konsult skapat vår nya hemsida. Margareta kommer också fortsättningsvis att vara ansvarig för 
uppdatering och utveckling. Hemsidan presenteras i samband med Nationella konferensen 15-17/9 i Sunne. 
Medlemsmatrikeln har reviderats till årsmötet 2004 och kommer då att distribueras.  
Ett PM för arrangörer till den Nationella Konferensen har färdigställt på diskett. Den kommer att uppdateras 
kontinuerligt och följa konferenspärmen. 
Tjänster i landet har varit under översyn av Angela Tyrhammar. Förteckning är nu färdigställd. 
Vakanser i landet har varit under översyn av Anna-Märta Halin, bl.a. med hjälp av distriktsrepresentanterna. 
Datajournaler: Materialet som tagits fram av Jill Bengtsson och Annika Westergård läggs ut på hemsidan. 
Styrelsens arbete med kartläggningen av kvalitetssäkring fortgår kontinuerligt och har kommit att fokusera 
kring diskussionen om psykologens arbetsinnehåll i förhållande till uppdraget, uppdragets utformning, 
beställaren och andra aktörer.  
Styrelsen har informerats om enkät som psykologerna i Uppsala har använt för att få en uppfattning om hur 
distriktssköterskor och barnmorskor tycker att arbetet med psykologen fungerar. 
Distriktsrepresentantskapet. Samtliga distrikt tillsattes under året.  
Tidigare dokumentation i föreningen har efterlysts av styrelsen. Material har inkommit under året. Styrelsen 



samlar in och systematiserar arkivet.  
Externa frågor: 
Anna Birbrajer och Antonia Reuter deltog i september 2003 i en internationell konferens arrangerad av Society 
for Reproductive and Infant Psychology i Dundee i Skottland. De berättade om vårt unika sätt att arbeta med 
hälsoprevention inom MBHV utifrån föreningens poster. Referat kommer att finnas tillgängligt på hemsidan. 
Vid Barnläkarföreningens HÖV- (hälsoövervaknings) sektions möte i Uppsala 21-23 april deltog Antonia Reuter 
som representant för föreningen.  
Socialstyrelsen samlade en fokusgrupp om ”Föräldraskap och utvecklingsförsenade föräldrar”. Birgitta 
Toomingas inbjöds till gruppen. Socialstyrelsen fortsätter arbetet. 
 
Kontakten med förbundet har omfattat en rad frågor under verksamhetsåret. 
Styrelsen har beviljats 10 000 kronor i verksamhetsbidrag.  
Förberedelserna inför kongressen 2004 blev hektiska. Ett stadgeförslag som lagts av förbundsstyrelsens skulle 
innebära att yrkesföreningarnas möjlighet att påverka beslutsgången under kongressen kraftigt reducerades. 
Styrelsen beslöt att stödja motionen nr 10 samt utforma en egen skrivelse till samtliga kongressombud 
angående konsekvenserna för just vår, men även andra yrkesföreningar.  
Försäkringsbolags inhämtande av hälsoinformation med stöd av fullmakt samt hanterandet av denna, utreds för 
närvarande av justitiedepartementet. Styrelsen har med hjälp av distriktsrepresentanterna inkommit med 
synpunkter till förbundet. I samband med denna fråga har styrelsen fattat beslut att MBHVpsykologernas 
specifika hälsoarbete och allmänprevention ska lyftas fram i förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse 2005 vid 
presentationen av yrkesföreningarnas verksamhet. 
Föreningen har av förbundet uppmanats att presentera medlemmarnas arbetsprestationer genom verktyget 
Jämo´s Lönelots. Föreningen avstod med hänvisning till att instrumentet användas för att särskilja mellan olika 
yrkeskategorier inte inom den egna gruppen. Frågan följs upp av styrelsen i diskussion med förbundet. 
Vidare uppmanar förbundet oss till användning av Psykologförbundets nya logotyp. Styrelsen beslutade att 
avvakta och använda föreningens nuvarande logotyp. 
En samlad rapport om föräldrastöd håller på att färdigställas av Sven Bremberg, Folkhälsoinstitutet. Föreningen 
bevakar utvecklingen av arbetet. 
Frågan hur små barn ska bo vid separationer har aktualiserats av flera distrikt. Styrelsen har beslutat att 
hänvisa till Socialstyrelsens rapport om växelvis boende. 
Styrelsen har under året uppmärksammats på risker med WHO-rekommendation om hel-amning i 6 månader. 
Styrelsen konstaterar att vår uppgift i denna fråga är att stödja den enskilda familjen utifrån dess specifika 
behov och situation. 
Förfrågningar från medlemmar har kommit angående psykologpeng, kollegers medverkan i media och oro för 
att omorganisationen i Stockholms läns landsting, Den sistnämnda frågan har besvarats i skrivelse till ansvariga 
beslutsfattare där ordförande lämnat synpunkter ur föreningens nationella perspektiv. 
Styrelsen har lämnat synpunkter på remiss DS 2004:19 Föräldraskap vid assisterad befruktning för 
homosexuella.  
Tips om aktuell och matnyttig litteratur, forskning och kurser/utbildningar har varit en stående punkt på 
dagordningen och bifogats styrelseprotokollen. 
 
Det har varit roligt att ha alla de medlemskontakter som e-postsystemet har möjliggjort. Ett stort tack till alla 
medlemmar och till distriktsrepresentanterna för Era värdefulla insatser. 
 
 
Mora 18 augusti 2004 
 
Britt-Marie Olsson, ordförande 
 

 KASSABERÄTTELSE 



 
Härmed presenteras bokslut med resultaträkning och balansräkning för Mödra-och Barnhälsovårdspsykologerna 
Förening gällande räkenskapsåret 1/9 2003 – 31/8 2004. 
 
 
Under året har föreningen haft kostnader som legat betydligt under budgeterade kostnader. Intäkterna har 
också varit större. Föreningen har erhållit ett bidrag på 10. 000:00 kronor. Föreningens har under året arvordet 
föreläsare, konsult och medlem för administrativt arbete. 
 
Årets resultat uppgår till 15.325:93 kronor 
 
Föreningen förfogar över 96.338:25 kronor i eget kapital, upplupna kostnader 18.044:50 kronor samt en bärbar 
dator av –99 års modell värderad till ca 3.000:00 kronor. 
 
 
Stockholm 31 augusti 2004 
 
 
Birgitta Toomingas 
kassör  

  MHV-BHV psykologernas förening 
  Bokslut 1/92003-31/82004     
        
       
  RESULTATRÄKNING     
        

  Intäkter     
  Medlemsavgifter 29800,00   
  Bidrag 5014,00   
  Räntor, skatteåterbäring 3591,82   
  Programverksamhet 35077,20   

  Summa 73483,02   
        

  Kostnader     
  Resor 13197,70   
  Administration 4932,80   
  Programverksamhet 13214,20   
  Skatt 16412,00   
  

  

Övriga kostnader 

Summa 

10200,39

57957,09
        

  

ÅRETS RESULTAT 

15525,93   
        
        



  BALANSRÄKNING     
        
  Tillgångar     
  Kassa 0   
  Postgiro 76443,75   
  Stadshypotek bank 11128,00   
  Skattekonto 16491,00   
  Fordringar 10320,00   
  Summa 114382,75   
  Skulder och eget kapital     
  Upplupna kostnader 18044,5   
  Balanserat resultat 81012,32   
  Årets resultat 15325,93   

  Summa 114382,75   
        
        
          
         
          
          
SPECIFIKATION AV FORDRINGAR OCH SKULDER 
          
Fordringar       
Icke betalda medl.avgifter 2002 - 2003 7400,00 
Fordran Nat. Konf. sept-04   7520,00 
avskr. Fordran medl.avg –03-04   -4600,00 
Summa     10320,00 
Skulder       
Skuldbokförda medl.avgifter   600,00 
Upplupen kostnad p-giroavg   62,5,0 
Icke regl skuld     10,00 
Arbetsg.avg,prelskatt   16412,00 
Utlägg B-M Olsson   960,00, 
Summa     18044,50 

         

  

 

 


