
  
 

 

Protokoll STYRELSEMÖTE 

 

Närvarande: Veronika Fagerberg, Judy Briët, Helena Friede, Marie Fredriksson, Annika 

Axelsson, Mona Bryggman, Åsa Krantz  
 

Adjugerande: Kerstin Johannesson 

 

Tid: Fredag 2022-08-19 kl. 9:30-16:00 

Plats:   Stockholm. Scandic Klara. 

 

DAGORDNING 

 

1. Mötet öppnas 

 

2. Dagordningens godkännande 

 

3. Val av justerare: Helena Friede 

 

4. Genomgång av styrelsemötesprotokoll, 20-21 maj 2022: läggs till handlingarna 

 

5. Kalendariet: 

   22 sept. 08:30 Årsmöte digitalt 

    10:30 Konstituerande möte 

   Preliminära bokningar för styrelsemöten kommande år:  

- 11-12 november, Internat i Göteborg  

- 27 januari, digitalt 

- 17 mars, digitalt 

- 25/5 kvällen - 26 maj, Mini-internat i Stockholm 

- 18 augusti, digitalt 

- 27-29 september, Nationella konferensen i Jönköping (med årsmöte) 

6. Ordförandens rapport 

Inget att rapportera 

 

7. Kassörens rapport 

101.799 kronor på styrelsekontot. 

50.000 kronor på sparkontot. 

 

8. Medlemsansvarigs rapport 

Nya medlemmar: Charlotte Wideqvist, Lund. 

 

9. Hemsidan 

a. Styrelsen tar beslut om att instruktioner för styrelsearbete som ordförande, 

sekreterare och kassör läggs ut på medlemshemsidan. 



b. Funktionsbrevlåda för styrelsen kommer finnas som funktion när förbundets 

nya websida lanseras under hösten. 

c. Nyheter som lagts ut: Konferenser: Värna våra yngsta, NFSU, BarnSäkert, 

Nordiska Marcé Society. Slutrapport från Slutkonferens 1000 första dagarna. 

Högskolekurs Psykisk hälsa och ohälsa hos föräldrar och barn under 

graviditet, spädbarnstid och förskoleår", riktar sig till MHV/BHV-

psykologer, är ackrediterad som två specialistkurser. 

d. Specialistarbeten som läggs som nyhet samt i biblioteket: Tidigt 

föräldrastöd, bebisar och pappor i grupp av Holm. VIPP-SD  – Upplevelsen 

av metoden bland psykologer för Mödra- och Barnhälsovård av Fagerberg.  

e. Planerar för att under kommande år skapa rutin för att gallra i hemsidans 

bibliotek. 

10. Strategifrågor 

a. Specialistlärande målen. Ett svar har inkommit från Ulrika Eskner Skoger, 

studierektorn Psykologförbundet. Förbundsstyrelsen har bestämt att 

specialistrådet ska utökas med representanter från de nationella föreningarna 

och att de nationella föreningarnas påverkan och kunskap skall lyftas mer. 

Vi avvaktar inbjudan till detta möte i höst.  

b. Veronika och Mona har medverkat i ett förstudie från Socialstyrelsens 

Nationella hälsovårdsprogram för barn och unga. Styrelsen tar beslut om att 

vi fortsatt deltar om vi blir inbjudna. 

c. Slutkonferens 1000 första dagarna: Kerstin, Marie, Annika, Mona har 

deltagit.  

11. Intern samverkan 

a) Distrikten: inget nytt 

b) Nationella konferensen 2021/2022: ekonomin är ännu inte helt klar. 

c) Årsmöte 2022: Årsmötet förbereds. Kerstin påminner Värmland om 

årsmötesfunktionärer. Årsmötet ska annonseras i Psykologtidningen. 

12. Extern samverkan/ representation 

a) Rikshandboken BHV: bordlägges till kommande möte. 

b) CBHV-rådet och NAG-BHV: bordlägges till kommande möte. 

c) CMHV nationellt: bordlägges till kommande möte. 

d) Nationella amningskommittén: inget nytt 

 

13. Remisser 

   Remissvar skickades till Socialstyrelsen angående ”Graviditet, förlossning och 

   tiden efter - Nationellt kunskapsstöd för kontinuitet i vårdkedjan och vård på rätt 

   nivå”.  

 

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

Karin Fängström skickar en fråga kring nationella målbeskrivningen. Styrelsen 

svarat. 

Kerstin Sigfridsdotter, Alingsås undrar om styrelsen vill kommenterar debattartikel 

”Att ångra ett barn”. Styrelsen svarat.  

BM Ingegerd Hildingsson, författare, har frågor om MHV-psykologers arbete. 

Styrelsen svarat. 

P4 Sjuhärad efterfrågade en psykolog med kunskap om barn och skärmtid. 

Styrelsen hänvisade till Karin Colliander, Göteborg. 



Emma Liljestad skickar frågan om styrelsen vill skriva något om ett förslag från 

Liberalerna. Styrelsen svarat. 

Marie-Louise Holm skickar sitt specialistarbete för publicering på hemsidan. 

Mia Bredford undrar om styrelsen vill lyfta frågan om utvisning av föräldrar till 

små barn till politiken. Styrelsen svarat.  

 

 

15. Kurser, litteratur etc. 

 

16. Övriga frågor 

 

 

 

Veronika Fagerberg  Judy Briët  Helena Friede  

 

Ordförande   Sekreterare  Justerare 

 

 


