
 

 
 

 
 

Protokoll fört vid årsmöte för Sveriges Psykologförbunds 

Nationella förening Psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård 

 
Datum: 18-09-20 

Tid: kl 10.00-12.15 

Plats: Pulsen konferens Borås 

Antal deltagare: 54, varav 43 medlemmar (se bifogad förteckning)  

 

 

1. Föreningens ordförande Kerstin Johannesson öppnade mötet.  

2. Till mötesordförande valdes Monica Lidbeck.  

3. Till sekreterare för mötet valdes Marie-Louise Holm. Till justerare tillika rösträknare 

valdes Agneta Erwert Nilsson och Elisabeth Tullhage. 

4. Beslutades att mötet var behörigt utlyst.  

5. Dagordningen godkändes. 

6. Styrelsemedlem Annika Selberg Lundberg föredrog verksamhetsberättelsen. Årsmötet 

godkände densamma.  

7. Kerstin Johannesson informerade om föreningens medlemsantal som vid 

verksamhetsårets slut uppgick till drygt 206 medlemmar, siffran dock något osäker. 40 

medlemmar har utträtt, många pga pension, 15 nya. 

8. Föreningens kassör Eva Nahnfeldt föredrog kassarapport och budgetutfall. Samtliga 

uppgifter återfinns på föreningens hemsida tillsammans med övriga 

årsmöteshandlingar. Årsmötet beslutade godkänna kassarapport och bokslut.  

9. Föreningsrevisor Åsa Krantz föredrog revisionsberättelsen. Räkenskaper och 

förvaltning har funnits vara i god ordning. Inga invändningar fanns mot styrelsens 

arbete, varför ansvarsfrihet föreslogs. 

10. Årsmötet beslutade enligt förslag under punkt 9 att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.  

11. Eva Nahnfeldt redogjorde för styrelsens förslag att behålla nuvarande nivå på 300 kr i 

medlemsavgift samt 50 kr i medlemsavgift för pensionärer. Förslag att studerande kan 

bli medlemmar, med krav att de är medlemmar i förbundet samt inskrivna på 

psykologprogrammet, till en medlemsavgift motsvarande samma som för pensionärer. 

Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 

12. Till ordförande för föreningen omvaldes Kerstin Johannesson.  

13. Val av övriga styrelsemedlemmar. Annika Selberg Lundberg, Inger Nordenhem, Lena 

Dahlgren Rutfjäll, Lisa Tångring Wolgart kvarstår och Judy Briët invaldes. 

14. Till föreningens revisor omvaldes Åsa Krantz. 

15. Årsmötet beslutar välja Agneta Erwert Nilsson och Maria Furuholm Petrovic till 

valberedning.  

16. Inga inkomna motioner 



17. Kerstin Johannesson och Lena Dahlgren Rutfjäll informerade om hemsidan. 

Webredaktör är förbundets webredaktör Kristina Wallin. Ordförande har fått 

behörighet att göra vissa redigeringar på hemsidan.  

18. Kerstin Johannesson informerade om Barnhälsovårdens Nationella Programråd.  

19. Inger Nordenhem informerar om föreningens arbete vad gäller specialistordningen. 

Årsmötet diskuterade vilken inriktning som passar verksamheten då uppdraget är 

omfattande. Förbundsordförande Anders Wahlberg informerar att förslaget 

Councelling-psykologi, vilket man inte fått gehör för tidigare, etablerats i andra länder 

och kan bli möjligt i Sverige. Beslut att styrelsen fortsätter arbeta med 

specialistfrågan.  

20.  Kerstin Johannesson informerade om arbetet som föreningen bedriver i Nationella 

Amningskommittén. Kommitténs arbete utgår från ett regeringsuppdrag att samordna 

nyckelverksamheter kring amning och öka amningsfrekvensen. Kerstin Johannesson 

presenterar styrelsens ståndpunkt att amning är en psykologisk fråga där relationen bör 

vara i fokus. Årsmötet uppdrog till styrelsen att fortsätta arbetet i kommittén där 

föreningens representant är Kerstin Johannesson.   

21. Kerstin Johannesson informerade om Socialstyrelsens föräldraskapsstöd till föräldrar 

till barn med funktionsnedsättning. Uppdrag avslutat.  

22. Kerstin Johannesson informerade att det finns kvar 100 av 800 tryckta ex av 

Jubileumsboken samt att filen köpts loss och nu ligger på hemsidan. Diskussion kring 

eventuellt nytryck samt om boken skall användas som gåva till nya medlemmar och 

strategiska personer och i så fall i vilken form. Beslut att syrelsen bevakar åtgång och 

föreslår när det är dags att ta ställning till eventuellt nytryck.  

23. Monica Lidbeck informerade om arbetet med 1177.se där hon är representant i 

allmänna redaktionsrådet. Lämna gärna synpunkter. Styrelsen uppmanar att svara 

positivt på 1177s förfrågan att granska text. Monica Lidbeck fortsätter arbetet i 

redaktionsrådet.  

24. Annika Selberg Lundberg informerade om Rikshandboken. Amanda Wikerståhl är 

representant från föreningen. Information att man bytt webbplattform samt vikten av 

psykologers medverkan vid tex faktagranskning och som författare. Årsmötet uppdrar 

till styrelsen att fortstätta arbetet.  

25. Lisa Tångring Wolgast och Lena Dahlgren Rutfjäll informerar om Nationella 

målbeskrivningen och de ändringar som gjorts där. Beslut att styrelsen fortsätter jobba 

med detta.  

26. Årsmötets uppdrag till styrelsen se punkt 19, 20, 22, 24 samt 25.  

27. Nationella konferensen år 2019 kommer att hållas i Luleå.  

28.  Årsmötets ordförande Monica Lidbeck avslutade mötet.  

 

 

 

Monica Lidbeck    Marie-Louise Holm 

Ordförande   Sekreterare 

 

 

 

 

Elisabeth Tullhage   Agneta Erwert Nilsson 

Justerare    Justerare 


