
  
 

 

 

Styrelsemöte 
 

Tid 
Fredag och lördag 1-2 februari kl 10.00 – 16.30 resp 9.00 – 15.00 

 

Plats 

Fredag: Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård, Kaserntorget 11B, 1 tr, Göteborg. 

Lördag: Hotel Royal, Göteborg 

 

Närvarande  
Kerstin Johannesson, Lisa Tångring Wolgast, Judy Briët och Lena Dahlgren Rutfjäll. 

 

DAGORDNING 

 

1. Mötet öppnas 

 

2. Dagordningens godkännande  

 

3. Val av sekreterare och justerare 

Sekreterare – Lena Dahlgren Rutfjäll 

Justerare – Judy Briët 

 

4. Genomgång av styrelsemötesprotokoll 2018-12-07. 

 

5. Ordförandens rapport 

- Har fått förfrågan från förbundsstyrelsen att hålla ett seminarium på 
Almedalsveckan i sommar 2019. Toni Reuter får frågan om att åka tillsammans 
med en eller två till från vår yrkesförening. Förbundet ger besked om några 
veckor vilka föreningar som får åka. Toni har tackat ja. 

- Ingen skickas till studentmässan i Lund då medlemmar i Skåne inte har 
möjligheten att delta. 

- Ännu inget svar från Uppsala ang depressionsbedömning strax efter förlossning. 
 

6. Sekreterarens rapport  
Styrelsen träffas i Psykologförbundets lokaler för våra möten under perioden  mars t o 
m augusti 2019. 
 

7. Kassörens rapport 

- Åter möjligheten att söka bidrag från förbundet för prioriterade aktiviteter, senast 
den 7/2. Ansökta bidrag ska ligga i linje med vad förbundsstyrelsen anser vara 
prioriterade områden: arbetsmiljö, lön, rekrytering och bibehållande av 
medlemmar, nätverksbyggande, evidensbaserad praktik, transkulturell kompetens 



och karriärmöjligheter.  
Diskussion om möjliga projekt. 

- Kerstin har träffat Alingsås revision för att gå igenom kostnaderna för den tjänst 
föreningen köper. Finns förslag på hur vi kan minska kostnaderna genom att 
redovisningsfirman lägga mindre timmar på arbetet med vår ekonomi. Förslaget 
är därför att Annika S samlar in våra kvitton och skickar dem gemensamt för 
utbetalning, för sent redovisade kvitton går vidare till revisorn efter 
nästkommande styrelsemöte.  
 

8. Medlemsansvarigs rapport 
Nya medlemmar: Ida Ivarsson, Helsingborg, Anna Alfredsson, Kungsbacka.  
 

9. Hemsidan  
Kerstin kan fortsätta ansvara för den men bra om styrelsemedlemmarna gemensamt 
håller koll på att det som finns på hemsidan stämmer och är aktuell information.  
 

10. Strategifrågor 
Ny rubrik under fliken Medlemssidorna – ”Styrelsens ståndpunkt i aktuella frågor”? 
Väcka frågan om barn och klimatförändringar i föreningen? 
 

11. Föreningsfolder 
Färdig och finns utlagd på förstasidan på webben. Avvaktar med beslut om att trycka 
upp den professionellt/centralt. Rekommenderar att man själv skriver ut vid behov, 
förslagsvis 120 grams papper. 
 

12. Intern samverkan     
a) Distrikten  
b) Nationella konferensen 2018 
Ekonomin ser ut att ha gått ihop. 
c) Nationella konferensen 2019 
Programmet – finns förslag men hela programmet är inte helt klart. Blänkare inskickad 
till PT. 
 

13. Extern samverkan/ representation 
a) Rikshandboken BHV – Kapitlet om språkutveckling ska revideras av logoped och ev 
psykolog. Kapitlet om Digitala medier bör uppdateras då mycket ny forskning 
tillkommit. Kapitlet Psykosocial utv – kan det även finnas med något om problem el 
symptom? Kerstin mejlar förslag till Amanda W. 
b) BNP – Kerstin rapporterar. Möte med de nationella arbetsgrupperna är bokat 11 
mars. 
c) Nationella amningskommittén – Annika anmäld som suppleant. Vi har framfört att 
Barnhälsovården ska få större utrymme nästa möte. 
d) Kunskapsstöd för neonatalvård – Inget nytt. 
 

14. Remisser 
Inga aktuella. 
 

15. Förfrågningar/info/synpunkter från föreningens medlemmar/externa aktörer  
Ylva Bergstad, Dalarna, undrar om MBHV-psykologen sätter diagnoser. Styrelsen har 
svarat och kommer att lägga ut sitt svar under nya rubriken ”Styrelsens ståndpunkt i 
aktuella frågor”. 



 
15 Kurser, litteratur etc.  

- Facebook-grupp: Späd- och småbarnsnätverket i Sverige. Administreras av 
Catarina Furumark och Pamela Massoudi.  

- Kaninen som så gärna ville somna: en annorlunda godnattsaga, finns även som 
ljudbok, Forssén Ehrlin Carl-Johan, 2011, Förlag: Ehrlin Publishing. 

- Konferens ”Värna våra yngsta”, 8-9 oktober 2019, Stockholm. 
 

16 Övriga frågor 

 

 

Kerstin Johannesson  Lena Dahlgren Rutfjäll  Judy Briët 

Ordförande   Sekreterare   Justerare 


