
  
 

 

 

Styrelsemöte 
 

Tid: Fredagen den 20/8 2021, kl 10.00 - 16.00, och lördagen den 21/8 2021, kl 9.00 - 15.00 

Plats:   Kungsgatan 11, Göteborg 

 

Närvarande: Kerstin Johannesson, Judy Briët, Veronika Fagerberg, Åsa Krantz, Helena 

Friede, Mona Bryggman  

 

Frånvarande: Annika Selberg Lundberg, Eva-Lena Lindström  

 

 

DAGORDNING 

1. Mötet öppnas 

2. Dagordningens godkännande 

Punkt 12 e) läggs till 

3. Val av justerare  

Sekreterare: Judy Briët 

Justerare: Åsa Krantz 

4. Genomgång av styrelsemötesprotokollen 2021-06-18  

Läggs till handlingarna. 

5. Kalendariet 

Höstens mötestider bestäms på konstituerande möte 30 september kl. 12:00-12:30, direkt 

efter årsmötet. 

6. Ordförandens rapport 

Inget nytt. 

7. Kassörens rapport  

Föreningen behållning var per 19/8 100 869, 32 kr. 

Önskemål om ersättning för utlägg inom verksamhetsåret ska skickas in till kassören före 

1/9. 

8. Medlemsansvarigs rapport 

Fler idéer kring hur vi kan få mer medlemmar i föreningen: 

- Pilot: två datum planeras för paneldiskussion där 3-4 psykologer diskuterar kring ett visst 

ämne där intresserade psykologer kan lyssna. 

- Meddelande om ”Nytt från styrelsen” länkas till FB och man måste vara medlem för att 

kunna läsa om det på medlemssidorna. 

- Vara med på PS21. Utvärderas om det är ett bra forum för att få nya medlemmar. 



- Undersöka kostnad för Zoomlicens 

- Be fackliga psykologer i regionen att skicka information om föreningen till nya 

kollegorna.  

- FB är ett bra forum att komma in kontakt med andra MHV/BHV-psykologer. 

9. Hemsidan 

På startsidan utökas texten i rutan ”Som medlem får du …”. Styrelsen beslutar att 

”Föreningens policys” och ”Nytt från styrelsen” punktas på startsidan och beskrivs 

utförligt på medlemssidan.  

Remissvar ska publiceras på medlemssidorna och en kort sammanfattande info på 

hemsidan. 

10. Strategifrågor  

Peter Almgrens delrapport ”Börja med barnen” har inte kommit in som remissförfrågan. 

Kerstin tar kontakt med psykologförbundet och förmedlar att vi är intresserade om att ge 

våra synpunkter. 

 

Kerstin har anmält sig till PS21. 2/9 beslutas om det blir konferens. 

 

Vi har fått signaler från medlemmar om att förbundsstyrelsen ifrågasätter 

specialistinriktningarna klinisk vuxen eller barn, eller hälsopsykologi, för MBHV-

psykologer. Styrelsen har inget mandat att bestämma över specialistordningen.  Ledningen 

som godkänner utbildningen för sina medarbetare måste ta upp detta med förbundet. 

 

Rådgivningsstödet till BVC-ssk som Kerstin sammanställt behöver revideras för att vara 

tillämplig för nya kollegor. Kerstin skall tillfråga Monica Lidbeck och Karin Colliander. 

Styrelsen tar initiativ till ett pilotprojekt för digitala föreläsningarna vid två tillfällen under 

2022. 

11. Intern samverkan     

a) Distrikten  

Styrelsen tar beslut att distriktsindelningen inte förändras förrän tidigast 2030. 

 

b) Nationella konferensen 2021/2022 

Styrelsen får 45 minuter på nationella konferensen för information och diskussion.  

Styrelsen tar beslut om att nästa nationella konferens flyttas fram ett år till 2023. Årtal för 

turordningslistan har ändrats på hemsidan. Styrelsen tar ansvar för att istället anordna en 

fysisk eller digital höstträff 2022. Information om årsmötet 2022 lämnas på nationella 

konferensen i Karlstad. 

 

c) Årsmötet 2021 

Kerstin har bett förbundet om att låna deras zoomlicens. Zoomlänken och alla 

årsmöteshandlingar ska skickas ut senast 16 september via medlemsutskick. Punkterna på 

dagordningen fördelas till styrelsemedlemmar och andra vidtalade. Kerstin har meddelat 

arrangörsgruppen att de måste anordna mötesfunktionärer till årsmötet.  

12. Extern samverkan/ representation 

a) Rikshandboken BHV: inget nytt. 

 

b) CBHV-rådet och NAG-BHV: inget nytt. Annika kommer att avsluta sitt arbete inom 



NAG vid årsskiftet. Mona kontakter Annika om eventuell efterträdare. Det är viktigt att 

psykologerna och vår kunskap är representerade i NAG. 

 

c) CMHV nationellt:  En arbetsgrupp verkar för ett nationellt program och motsvarande 

BHV:s metodhandbok på nätet. Det finns ett pågående dialogmöte med Peter Almgren som 

har svarat på en skrivelse från gruppen. Det finns dialog med NPO kvinnosjukdomar och 

förlossning. Mödravården har inte en NAG, men det vore önskvärt.  

 

d) Nationella amningskommittén: Annika är styrelsens representant på det årliga mötet den 

22 oktober. Vi behöver därefter två nya representanter från den nya styrelsen, en ordinarie 

och en suppleant. 

 

e) Socialstyrelsen: inkommit förfrågan om nomineringar till arbetet med kunskapsstöd för 

förlossningsvården. Kerstin nomineras till rekommendationsgruppen och Veronika och 17 

andra MBHV-psykologer till konsensusgruppen. 

13. Remisser 

Inget nytt. 

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

Inget nytt. 

15. Kurser, litteratur etc. 

Inget nytt 

16. Övriga frågor 

Inga 

 

 

 

 

Sekreterare   Justerare  Ordförande 

Judy Briët   Åsa Krantz  Kerstin Johannesson 

 

 


