
  
 

 

 

Protokoll STYRELSEMÖTE, INTERNAT 

 

Tid: Fredagen den 11/11-22 kl. 10-16 och lördagen den 12/11-22 kl. 9.30-14. 

Plats:   CBHV:s lokaler, Kungsgatan 11, Göteborg 

 

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

Annika Axelsson, Marie Fredriksson 

 

Adjungerande: Kerstin Johannesson 

 

 

DAGORDNING 

 

1. Mötet öppnas av ordförande Veronika Fagerberg 

 

2. Dagordningens godkännande 

 

3. Val av justerare: Helena Friede 

 

4. Genomgång av styrelsemötesprotokoll 

  -19 augusti 2022 läggs till handlingarna  

  - konstituerande möte 22 september läggs till handlingarna 

 

5. Kalendariet:  

- 27 januari, digitalt 

- 17 mars, digitalt 

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

- 18 augusti, digitalt 

- 27-29 september, Nationella konferensen i Jönköping  

- 28 september årsmötet  

- 28 september konstituerande möte 

6. Ordförandens rapport:  

- Frågan om Specialistrådgivare till Specialistrådet har kommit in från 

Psykologförbundet. Beslut togs 2020 att Specialistrådet ska bestå av ett presidium 

och samt en krets av specialistrådgivare, bestående av en representant från varje 

Nationella förening som enligt förbundsstyrelsen kan sägas ha koppling till en 

specialitet. Enkät angående passande specialistområden besvarades.  

- Psykologkongress: frågan har kommit in om att nominera kongressombud. 

Kerstin lägger ut den på hemsidan. 

- Förbundsråd på måndag 14 november. Fortsatt samtal om vår gemensamma 

organisation och förbundspolitiska mål. Ordförande Veronika Fagerberg skall delta 

digitalt. 



- Fördelning av olika funktioner i styrelsen: Kerstin har inte hört något om när 

plattformen kommer att vara färdigt. Hon fortsätter att vara ansvarig för hemsidan. 

Vice hemsidan-ansvarig: Helena Friede. Vice-kassör: Mona Bryggman. 

  

7. Kassörens rapport: Åsa Krantz 

Kontot: 104.000 konferenskonto 

60.000 styrelsen konto 

50.000 på sparkonto 

Diskuteras vilken budget behövs för att kunna driva föreningen. 200 medlemmar = 

60.000. I dagsläget går mycket pengar till bokföringsföretaget och vi kan spara 

pengar om vi bara använder deras hjälp om vi behöver den: med bokslut på våren 

när vi har betalat momsen, med konferensredovisning och med externa behöriga, 

samt årsbokslut inför nutt verksamhetsår. Kassören kan själv betala räkningar. Åsa 

och Mona ska kolla upp alternativ bokhållare. 

 

8. Medlemsansvarigs rapport:  

2 nya medlemmar: Isak Tegmark, Göteborg, Anneli Stiernborg, Stockholm. 

Föreningen har 203 medlemmar nu. 

 

9. Hemsidan:  

- Rutiner för olika funktioner i styrelsen diskuteras som kommer att läggas ut på 

hemsidan. Rutinerna ska vara färdiga för diskussion på styrelsens fysiska möte i 

maj 2023.  

- Judy skriver rutin för sekreterare funktion. 

- Åsa och Mona skriver rutin för kassörfunktion. 

- Kerstin och Helena skriver rutin för hemsidan och gallring av biblioteket. 

- Veronika och Marie skriver rutin för ordförandefunktion. 

- Marie skriver rutin för justerare funktion. 

- Helen Norlén får fråga att skriva rutin för föreningsrevisor. 

 

- Kerstin lägger ut information om att medlemmar kan nominera MHV/BHV-

psykologer till förbundets kongress. 

 

- Helena håller koll på informationen som finns på hemsidan och om något behöver 

ändras. 

 

- Annika och Mona har läst psykologexamenuppsats: ”Att föreställa sig och 

relatera till den här individen som rätt mycket finns i fantasin- det är ju en konst. 

Psykologers erfarenhet och upplevelse av arbetet med prenatal bindning: en 

intervjustudie”. Uppsatsen läggs ut på hemsidan med lite recension från Annika och 

Mona. 

 

10. Strategifrågor 

- Almedalsveckan 2023: Föreningen representerades 2019 av Toni Reuter, Monica 

Lidbeck och Kerstin Johannesson. Året därpå blev föreningen inbjuden igen och då 

skulle Monica Lidbeck ge en presentation om föräldraskap och delad 

föräldraledighet ur ett psykologiskt perspektiv. Almedalsveckan blev dock inställd 

på grund av pandemin. Styrelsen är positiva till om vi skulle bli inbjudna igen. 

Styrelsen bevakar möjligheten. 



- Läggs ut på hemsidan: om ”Nytt politiskt landskap”. Styrelsen kommer att följa 

debatten kring vår målgrupp, bevaka konkreta förslag från politiker och lämna 

synpunkter när tillfälle ges. Kerstin kommer att skriva ett förslag som skickas ut till 

alla för kommentar. 

- Nationell målformulering: uppdatering av formulering och siffrorna diskuteras. 

Fortsättning på nästa möten. Förslag med ändringar kommer att diskuteras med 

medlemmar på nästa årsmöte. 

- Nationella riktlinjer för vård och stöd vid ADHD och autism. Åsa och Annika ska 

delta på webbinarium den 9 december. Därefter diskuterar styrelsen om synpunkter: 

digitalt möte den 14 december kl. 11-12.  

 

11. Intern samverkan 

a) Distrikten: 2024 ska nationella konferensen ordnas av Östra mellansvenska, dvs  

Uppsala och Gävleborg. Helena skall kontakta medlemmar där och påminna 

dem. 

b) Nationella konferensen 2023: Helena berättar om planeringen. 

c) Årsmötesprotokoll 2022. Uppdrag till styrelsen: 

- Bevaka arbetet med Specialistordningen 

- Bevaka arbetet med Rikshandboken 

- Bevaka arbetet med CVHV-rådet och NAG-BHV 

- Bevaka det nationella arbetet kring mödrahälsovård 

- Delta i arbetet med Nationella Amningskommittén 

- Arbete med frågan om medlemsrekrytering 

12. Extern samverkan/ representation 

a) Rikshandboken BHV. Marie återkopplar. Kommunikation med Skåne angående 

vem som äger materialet: ”Grunda sunda vanor”. Sammansättning i rådet: nu 8 

personer med olika professioner. En BHV-överläkaren saknas i rådet. CBHV 

och NAG-BHV önskar en representant i rådet. Översättning av material har 

diskuterats. NKK (nationellt kliniskt kunskapsstöd) finns. Diskuterats att ta bort 

texten från rikshandboken som redan finns, i stället ska finnas länkar till 

ursprungliga texten. Länk tas upp till Svenska OMEP (Organisation mondiale 

pour l’Education Prescolaire): kampanjen ”Blöjfria barn tidigare”. Barns 

utveckling är ett för stort område: arbetsgrupp sammanställs för att göra en 

kartläggning vilka metoder som används. 

b) CBHV-rådet och NAG-BHV: Ingen ny information från NAG-BHV. Tatjana 

Kjellsson är vår representant i CBHV-rådet. Mona meddelar att CBHV haft 

nationella dagar och diskuterat pågående arbete som läggs ut på 

samarbetsrummet såsom barn med fetma, flyktningar, mm. 

c) CMHV nationellt: NAG-MHV ska formeras, väntar på besked hur den kommer 

att bli sammansatt. 

d) Nationella amningskommittén: nationellt digitalt möte var den 14 oktober. Både 

Judy och Mona var sjuka. Protokollet ska diskuteras vid nästa ordinarie möte. 

 

13. Remisser 

Intern remiss har inkommit från förbundet angående ”Etisk analys av 

omdiagnosticering” från NPO Psykisk hälsa. Styrelsen har meddelat att vi avstår 

från att besvara den. 

 

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



- Frågan om att lägga länk till vård.se på hemsidan. Styrelsen har svarat att 

avstå. 

 - Elisabet Rondung har skickat frågan kring psykologens plats inom 

 Aurora och förlossningsvård. Styrelsen har svarat. 

 - Frågan har inkommit om att publicera kommande konferens: FAS/FASD 9-10 

 februari 2023 på hemsidan. Styrelsen tar beslut om att avstå. 

13. Kurser, litteratur etc.  

 - Katrin Bernstad: ”Psykisk ohälsa hos späda och små barn”. 

 - Clara Linnros och Malin Bergström: ”De kallar det trots: om att vägleda små  

 barn genom utveckling och uppror”. 

 - Maria Borda och Türkan Maradan: ”Känn ditt barn, lyhört föräldraskap för 

 nyblivna föräldrar”. 

 - Zero to three: DC 0-5, diagnostisk klassificering av psykisk hälsa och 

 Utvecklingsavvikelser under spädbarnsåldern och tidig barndom. 

 

14. Övriga frågor. Inga 

 

 

 

 

 

 

 

Judy Briët  Helena Friede Veronika Fagerberg 

Sekreterare  Justerare  Ordförande 

  

 

 

 

 


