
  
 

 

 

Protokoll styrelsemöte 

 

Tid: Måndagen den 13/5 2019, kl 13-16. 

Plats:   Skype/telefonmöte 

Deltagare: Kerstin Johannesson, Annika Selberg Lundberg, Inger Nordenhem, Judy Briët, 

Lena Dahlgren Rutfjäll och Lisa Tångring Wolgast 

 

 

DAGORDNING 

 

1. Mötet öppnas 

 

2. Dagordningens godkännande  
 

3. Val av sekreterare och justerare ; Lisa Wolgast sekreterare, Judy Briët justerare. 

 

4. Genomgång av styrelsemötesprotokoll 2019-03-29; Läggs till handlingarna.  

 

5. Kalendariet; Tid för konstituerande styrelsemöte i Luleå: kl. 17 torsdag 26/9. Beslut 

att lägga internatet på hösten igen istället för januari. Internatet bokas till 8-9/11 

eller 22-23/11. Datum beror på nya styrelsemedlemmar efter årsmötet. 
 

6. Ordförandens rapport: Informerat valberedningen om behov av nya 

styrelsemedlemmar, valberedning kommer göra upprop om detta i medlemsutskick 

som går ut den här veckan.  

 

Ordföranden lämnar rapport från Rådskonferensen som skedde 11/5 (den årliga 

träffen m kongressombud från varje län inom förbundet). Omorganisation på 

kansliet på förbundet med en yrkesavdelning, en utbildningsavdelning, en 

kommunikationsavdelning samt Psykologtidningen.  

Förbundet vill genomföra en storskalig workshop om förbundet i framtiden som vi 

tittar på augusti-mötet. Nästa förbundskongress planeras till 15-17/5 2020, då avgår 

Anders Wahlberg. Valberedningen vill ha förslag på ny förbundsordförande före 

31/10.  

 

SKL arbetar på skrifter om psykiska åkommor, 15/5 kommer förslag att publiceras 

gällande depression och ångest, då får man tycka till om förslagen. Några är 

relevanta för oss, läggs upp som nyhet på vår hemsida, länk till skrifterna.  

 



7. Kassörens rapport; Förra årets konferens är helt klart med bokslut. God ekonomi.  

 

8. Medlemsansvarigs rapport; Ny medlem: Emma Rosstorp, Kungälv. 

 

9. Hemsidan; Cecilia på förbundet har bokat möte med Kerstin 14/6 för att Kerstin 

skall få ytterligare utbildning i hemsidesarbetet.  

Upplagda nyheter: WHO:s nya rekommendationer för skärm/stillasittande hos små 

barn, finns länk. Vårt seminarium i Almedalen, finns länk. 

Kerstin talat med Monica Lidbeck angående att skriva ngt om MHV-team- 

psykologernas nätverk till vår hemsida. 

  

10. Almedalen 2019; Positivt att vi fick vara med i Almedalen. Vår annons slutgiltig i 

juni inför detta. Kerstin Johannesson, Monica Lidbeck och Toni Reuter är 

representanter. 

 

11. Strategifrågor; VIPP-utbildning. Malin Bergström kommer att söka pengar från 

Allmänna arvsfonden, då måste man ha samarbete med ngn ideell förening och hon 

har talat med ”Mamma till mamma”. Malin Bergström är projektledare om 

utbildningen blir av.   

 

Barn och klimat. Psykologförbundet kommer att ha klimatet som ett tema i 

Almedalen. ”Psykologi för hållbar utveckling” är ett nätverk som finns inom 

psykologförbundet och verkar innefatta även klimatfrågor. Lisa Wolgast och Lena 

Dahlgren-Rutfjäll kommer skriva proposition om miljö/klimat frågan till vårt 

årsmöte.  

12. Intern samverkan     

a) Distrikten; Ordföranden har fått svar från medlemmar i Halland. Proposition 

skrivs till årsmötet om att Halland går till Södra distriktet (Skåne/Blekinge). Södra 

Bohuslän går med i det nya Västra Götalandsdistriktet som även innefattar de 

nuvarande distrikten Göteborg, Skaraborg/Södra Älvsborg och Fyrbodal.  

 

b) Nationella konferensen 2018; Bokslut klart, överskott ca 46.000. 

 

c) Nationella konferensen 2019; Anmälan öppnad, program ligger ute. Årsmötet 

behöver förarbetas nu och under nästa styrelsemöte augusti 2019. Vi behöver både 

skriva propositioner och titta igenom kommande årsmöteshandlingar. 

Verksamhetsberättelse behöver finnas förslag till augusti, Lena Dahlgren-Rutfjäll 

och Inger Nordenhem gör detta tillsammans. 

 

Angående konferensen 2020 önskade Västra mellansvenska behålla sin ordinarie 

tur 2021. Östra mellansvenska (Gävleborg och Uppsala) tillfrågas om att byta med 

sitt ordinarie år 2022. Lisa Wolgast och Lena Dahlgren-Rutfjäll frågar dem denna 

vecka.  

  

13. Extern samverkan/ representation 

 

a) Rikshandboken BHV; inget nytt 

 

b) BNP; inget nytt 



 

c) Nationella amningskommittén; inget nytt 

 

d) Kunskapsstöd för neonatalvård; Inger och Judy är med där, bra arbetsgrupp och 

ledning. Diskuteras ”planera och avgränsa kunskapsstöd neonatal vård, vad behöver 

kunskapsstödet innebära för att göra störst nytta”. Olika yrkesgrupper (neonatolog, 

BHV-överläkare, psykolog, barn ssk, kurator, fysioterapeut, vårdutvecklare) ingår 

vilket är bra. Även föräldrarepresentanter med från två föreningar. 23/5 är nästa 

träff. Våren 2020 skall detta vara klart.  Bra om detta kan kopplas till BHV 

Rikshandbokens text om neonatalvård.  

 

14. Remisser; inget inkommit  

 

15. Förfrågningar/info/synpunkter från föreningens medlemmar/externa aktörer; Jenny 

Eklind, Karlskoga, har skickat fråga om amning och anknytning. Kerstin 

Johannesson har svarat henne. 
 

16. Kurser, litteratur etc.; DC: 0-5 kurs i Växjö. Pamela Massoudi är kontaktperson för 

detta. Kursledning är Catarina Furmark och Anna Norlén. Datum 2-5/12. Mail: 

pamela.massoudi@kronoberg.se  

 

WAIMH har nästa konferens i Brisbane, Australien, 7-11 juni 2020. 

http://waimh2020.org/  

 

17. Övriga frågor; Nationella konferensen framöver. Diskussion om det finns andra sätt 

att vara med på konferensen än att vara fysiskt närvarande. Kan det finnas andra 

alternativ, kanske via länk i realtid? Kan det öppna upp för fler att delta? Kan öka 

kostnaden för föreläsare om det skall spelas in. Tidigare har det haft betydelse var 

konferensen ligger och om man har någon mycket känd föreläsare. Brukar vara 

mellan 85-200 deltagare. Finns för- och nackdelar med att delta via länk.  
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