
  
 

 

 

Protokoll styrelsemöte 

 

Tid: Fredag 18 juni 2021, kl 09.00 – 15.00  

Plats:   Zoom-möte 

 

Närvarande: Kerstin Johannesson, Judy Briët, Annika Selberg Lundberg, Veronika 

Fagerberg, Åsa Krantz, Helena Friede, Mona Bryggman  

 

Frånvarande: Eva-Lena Lindström 

 
 

DAGORDNING 

 

1. Mötet öppnas 

 

2. Dagordningens godkännande  

 

3. Val av justerare 

Justerare Åsa Krantz, sekreterare Judy Briët. 

 

4. Genomgång av styrelsemötesprotokollen 2021-04-23.  

 Läggs till handläggningen. 

 

5. Kalendariet:  

 Nästa styrelsemöte: internat i Göteborg 20-21 augusti.  

 

6. Ordförandens rapport 

 - från dialogmöte 14/6 med förbundet om utredningen God och nära vård 

 - från intervjun angående förbundets digitala funktioner. Förbundet ska uppdatera 

hemsidan 2022. Synpunkterna kring förbättring togs emot. 

 - från rådskonferensen 29/5. Pågår arbete om PTP, specialistordningen, den nya 

myndigheten för psykologiskt försvar, studenternas organisation och 

representationen vid kongressen. Styrelsen skickar in synpunkter. 

 

7. Kassörens rapport 

Per 18/6 fanns 99 835:02 på styrelsekontot.  

   

8. Medlemsansvarigs rapport 

 Nya medlemmar: Tove Kihl, Skövde, och Maja Lindhé, Gävle.  

 

9. Hemsidan  

 - Påminnelse om att medlemmars uppgifter måste uppdateras vid ändringar  

 - Notis om Inga Gustafssons bortgång är publicerad 



 - Åsa och Helena får lämna in ett foto för hemsidan 

 

10. Strategifrågor  

 - Veronika intervjuades av SKR om kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa 

 - Veronika, Annika och Kerstin deltog i olika workshop från FHM:s projekt De 

1000 första dagarna 

 - Almedalen sker digitalt i år. Kerstin har meddelat Monica Lidbeck om att 

 inget bidrag av föreningen förväntas.  

 - Psykologikonferensen PS21 i Uppsala. Styrelse tar beslut om att ett bord bokas 

 och att Kerstin deltar i namn av föreningen. 

 - Seminariet God och nära vård 7 maj. Pågående arbete. 

  

11. Intern samverkan     

a) Distrikten: inget nytt 

b) Nationella konferensen 2021/2022. Kerstin informerar arrangörerna om att det 

inte kommer att finnas ett årsmöte i programmet. Förslag ges att använda 45 

minuter för ’Styrelsen’ och att övriga tid används t ex för gruppdiskussioner kring 

olika ämnen. 

c) Årsmötet 2021: Judy och Mona skriver förslag till verksamhetsberättelse.  

 

12. Extern samverkan/ representation 

a) Rikshandboken BHV 

Inget nytt 

b) CBHV-rådet och NAG-BHV 

Annika meddelar att arbete fortsätter och att det är en fin samverkan. 

c) CMHV nationellt 

Veronika meddelar att deltagande av psykologer är allt mer uppskattat. Ett 

lobbyarbete pågår för att få till en NAG för MHV och en nationell metodbok på 

nätet. 

d) Nationella amningskommittén  

Annika meddelar att ett möte är planerad efter sommaren för arbetsgruppen för en 

ny strategisk plan. 

 

13. Remisser 

Inga remisser inkommit. 

 

14. Förfrågningar/info/synpunkter från föreningens medlemmar/externa aktörer: 

 

Marie Johansson, Ulricehamn, önskar kontakt med kolleger i Skåne ang deras 

erfarenhet av sitt journalsystem. Styrelsen förmedlat kontakt. 

 

Frida Dahlbäck, Stockholm, efterfrågar efterlevnad av måltalet för barnunderlag. 

Styrelsen svarat. 

 

Margaretha Hansson, Stockholm, informerat om stiftelse som startad MHV/BHV-

inriktade kurser.   

 

15. Kurser, litteratur etc.: 

 

- CBHV i Stockholm har skapat Föräldragrupps-podden. Föräldragrupps-podden 

https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/


(fireside.fm) 

- Att testa barn och ungdomar: om testmetoder i psykologiska utredningar,  

  Natur & Kultur, 2021. Ann-Charlotte Smedler & Eva Tideman.  

  

16. Övriga frågor: inget. 

 

 

 

 

Kerstin Johannesson Judy Briët  Åsa Krantz 

ordförande  sekreterare  justerare 

https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/

