
 
 

  

 

KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE  
 

 

Tid: Torsdagen den 30 september 2021 

Plats: digitalt 

Närvarande:  Veronika Fagerberg, Judy Briët, Åsa Krantz, Mona Bryggman, Helena Friede,  

Marie Frederiksson, Annika Axelsson. 

Adjungerad: Kerstin Johannesson 

 

DAGORDNING 

 
1. Mötet öppnades av ordförande Veronika Fagerberg 

 

2. Dagordningens godkännande.  

 

3. Till sekreterare valdes Judy Briët och till justerare Åsa Krantz. 

 

4. Styrelsens sammansättning  

Judy Briët utses till sekreterare och Åsa Krantz till kassör. Tills förbundets nya 

plattform kommer 2022 är Kerstin Johannesson medlemsansvarig och webbredaktör. 

 

5. Ordförandes rapport 

Kerstin rapporterar om dialogmötet (29 september) som anordnades av 

Psykologförbundet angående remissvaret över utredningen ”Börja med barnet”. 

Kerstin meddelar att föreningen nominerat psykologer till Konsensuspanelen och 

Rekommendationsgruppen som skall arbeta med Socialstyrelsens Kunskapsstöd för 

riktar sig till förlossningsvårdkedjan.  

Nästa möte angående nya plattformen på Psykologförbundets hemsida flyttades fram 

till i höst. Datum har ännu inte fastställts.   

 

6. Rutiner för ersättning för utlägg 

PM om betalningsrutiner vid utlägg och biljettbokning mejlas ut av Veronika. Viktigt 

att hålla kostnaderna nere genom att beställa biljetter så tidigt som möjligt samt ej 

ombokningsbart. Förstaklassbiljett får bokas om skillnaden är minder än 100 kronor. 

Därtill att adekvat undertecknad blankett bifogas tillsammans med underlaget i form 

av kvitto vid ersättningsanspråk. Lämnas till kassören eller ordföranden. Alla kvitton 

ska också kopieras på vanligt papper då det behövs för revisionen. 

 

7. Kommande styrelsemöten  

10-11 december internat i Göteborg. Kerstin skall närvara under hela internatet som 

adjungerad. Åsa bokar övernattning och restaurang, Mona bokar mötesrum hos 

CBHV. Vårens mötestider bokas senare i höst. 

 



8. Firmateckning 

Ordförande Veronika Fagerberg och kassör Åsa Krantz tecknar firma för föreningen 

var för sig.  

På bokföringsfirman är vår kontakt Malin Johansson, som också informeras om 

ändringen. 

 

9. Föreningsrevisor 

Vid årsmötet valdes Helene Norén från Västmanland om. 

 

10. Valberedning 

Vid årsmötet utsågs Elisabeth Tullhage, Göteborg, och Kerstin Kruber, Karlshamn, till 

valberedning. 

 

11. Medlemsansökningar/utträdda 

Nya medlemmar: Linda Ciparsons, Stockholm, Eva Lyberg, Visby. 

 

12. Nationella Konferensen 2023 arrangeras av distrikt Sydöstra (Jönköping, Kalmar och 

Kronobergs regioner) 

 

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

 

Ulrika Pettersson, Östergötland, önskar tips på information eller material kring barn i 

våra åldrar som varit i IS-läger. Styrelsen svarat. 

 

14. Övriga frågor  

Avtackningspresent skickades till Annika Selberg Lundberg som avgått från styrelsen. 

 

15. Ordförande Veronika Fagerberg förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

Judy Briët  Åsa Krantz  Veronika Fagerberg 

Sekreterare  Justerare  ordförande 

 

 


