
  
 

 

 

Protokoll Styrelsemöte 

 

Närvarande: Veronika Fagerberg, Judy Briët, Åsa Krantz, Helena Friede, Marie 

Frederiksson, Annika Axelsson 

 

Adjungerande: Kerstin Johannesson 

 

Frånvarande: Mona Bryggman 

 

 

Tid: Fredagen den 10 december 2021, kl 8.30 - 15.30  

Plats:   Digitalt 

 
 

DAGORDNING 

 

1. Mötet öppnas av ordförande Veronika Fagerberg 

 

2. Dagordningens godkännande  

 

3. Val av justerare: Marie Fredriksson 

 

4. Genomgång av styrelsemötesprotokollen 20-21 aug, 30 sep 2021 och 19 nov 2021: 

  Läggs till handlingarna 

  

5. Kalendariet 

 4 februari  digitalt 

 18 mars  digitalt 

 20-21 maj  internat Göteborg 

 19 aug  digitalt/ev fysiskt möte 

 29 september* årsmöte  08:30 – 10:30 digitalt 

 29 september  konstituerande möte 10:30 – 11:00 digitalt 

 

   * eventuell organiserar styrelsen en föreläsning eller workshop i samband med  

   årsmötet. 

 

6. Ordförandens rapport 

Veronika tar upp att det behövs en medlem som blir vice-ordförande, en som blir 

ansvarig för hemsidan samt nya medlemmar och en som blir kontaktperson för 

nationella konferensen. Fördelas på nästa styrelsemöte. 

 

7. Kassörens rapport  

Kerstin rapporterar att det finns 105 999,42 kr på styrelsekontot per 9/12. 



 

8. Medlemsansvarigs rapport 

Tio nya medlemmar har anmält sig: Marie Fredriksson, Luleå (återinträdd), Ingela 

Martinsson, Falköping, Annika Axelsson, Malmö, Eva Holmberg Eriksson, 

Västerås, Amanda Notstam, Örebro, Lina Degreus, Västerås, Johanna Westblom, 

Falun, Susanna Seppä, Västerås, Misaki Arihama, Gävleborg, Lena Högberg 

Wallmark, Falun. 

 

9. Hemsidan  

- Åsa, Marie och Annika uppmanas lämna in ett foto för hemsidan 

- Åsa rapporterar från mötet med förbundsrådet den 24/11 angående den nya 

digitaliseringen för Psykologförbundets nya hemsida. Den är planerad vara färdig 

februari 2023. 

- Kerstin meddelar att Nationella konferensen 2022 ligger klar på hemsidan. 

 

10. Strategifrågor 

   - Åsa rapporterar från mötet med förbundsrådet 24/11 angående nya plattformen 

   på Psykologförbundets nya hemsida: demokratiskt organ och grafisk profil. 

   Det ligger ett förslag för en ny kongressindelning som är en bättre spegling av 

   förbundets medlemmar, skapar en bredare representation och en högre 

   engagemang. Förslaget kommer att diskuteras på nästa rådskonferens den 14 

   maj 2022. Åsa skall skicka förslaget till alla för att tycka till. 

   - Åsa rapporterar att grafiska profilen av Psy/Psi symbolen har anpassats. 

   - Styrelsen har nominerad Pia Risholm Mothander till Psykologförbundet för 

   expertgruppen som skall se över Vikten av trygghet och kontinuitet för barn i  

   utsatta situationer – en översyn av reglerna i föräldrabalken. Det är reglerna 

   om vårdnadsöverflyttning, adoption och umgänge som ska ses över i syfte att 

   skapa bättre förutsättningar för kontinuitet, stabilitet och trygghet för 

   familjehemsplacerade barn och barn som har upplevt våld av närstående. 

   Särskild utredare är Sofia Jungstedt, chefsrådman vid Södertörns tingsrätt. 

-Styrelsen diskuterar lärandemål för specialistutbildningen: 

1) Generella lärandemålen för specialistutbildningen: inga fler anpassningar. 

   2) Specialistutbildning Pedagogisk psykologi diskuteras. En arbetsgrupp 

(Kerstin, Marie, Åse) formas som sammanställer synpunkter som sen diskuteras 

   i styrelsen.  

 

11. Intern samverkan 

a) Distrikten: inget nytt. 

b) Nationella konferensen 2021/2022: Kerstin är styrelsens representant i kontakt 

med arrangörsgruppen 

c) Årsmötet 2021: protokollet har kommit in och läggs upp på hemsidan. 

 

12. Extern samverkan/ representation 

a) Rikshandboken BHV: Marie Fredriksson ska vara med som psykolog i 

redaktionen. 

b) CBHV-rådet och NAG-BHV: Tatjana Kjellsson är kontaktperson i CBHV-rådet. 

Mona är med i CBHV. Det är oklart vilken psykolog som skall efterträda Annika 
Selberg Lundberg i NAG-BHV.  



c) CMHV nationellt: Veronika rapporterar att det finns ett pågående nationellt 

samarbete med tvärprofessionella arbetsgrupper, deltar bla i Socialstyrelsens 

förstudie om nationellt hälsovårdsprogram med fokus på MHV-delen. 

d) Nationella amningskommittén: nya nationella riktlinjer som gäller från 2022-

2032 kommer att diskuteras/fastställas på nästa tillfälle den 14 oktober 2022. Ny 

ordinarie och suppleant behövs. Ordinarie Judy. Mona tillfrågas om hon kan 

vara suppleant. 

e) Avrapportering från arbetet med Kunskapsstödet för förlossningsvårdkedjan: 

Kerstin meddelar att arbetet ännu inte är klart. 

f) Avrapportering om dialog med förbundet om utredningen God och nära vård. 

Kerstin meddelar att hon deltog i två dialogmöten kring vad är viktigt att lyfta i 

diskussionen med SKR. Dialogen pågår med regioner och kommuner. 

g) Avrapportering om projektet De 1000 första dagarna: Synpunkter på förslag från 

Folkhälsomyndigheten har skickats in. Vi avvaktar slutrapporten. 

 

13. Remisser 

 Internremiss från Psykologförbundet angående lagrådsremissen ”Vissa 

kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår av 

folkbokföringen” från Socialdepartementet. Kerstin lämnar förslag på ett svar 

före nästa styrelsemöte. 

 

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

-Marie Fredriksson, Luleå, efterfrågar metoder för samspelsobservation. 

Styrelsen hänvisat till medlemmar och expertis med erfarenhet av detta. 

-Åsa Krantz, Örebro, efterlyser kolleger inom vårt område med erfarenhet av 

krav på diagnossättning i journal. Styrelsen svarat. 

15. Kurser, litteratur etc. 

 ”The Psychology of Babies”, Lynne Murray. 

 

16. Övriga frågor: inget 

 

 

 

 

 

 

 

Veronika Fagerberg Judy Briët  Marie Fredriksson 

Ordförande  Sekreterare  Justerare 

 

 

 

 

 


