
  
 

 

 

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 

 

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

Axelsson, Åsa Krantz, Mona Bryggman, Judy Briët 

 

Adjungerande: Kerstin Johannesson 

 

 

 

Tid: Fredag den 27/1 kl. 09.00-15.30 

Plats:   Digitalt 

 

DAGORDNING 

 

1. Mötet öppnas av ordförande Veronika Fagerberg 

 

2. Dagordningens godkännande 

 

3. Val av justerare: Åsa Krantz 

 

4. Genomgång av styrelsemötesprotokoll 11-12 november och 14 december 2022. 

  - Styrelsemötesprotokoll 11-12 november 2022: läggs till handlingarna 

  - Styrelsemötesprotokoll 14 december 2022: läggs till handlingarna 

 

5. Kalendariet 

   -27 januari, digitalt 

 -17 mars, digitalt 

 -25 maj eftermiddag-26 maj, Mini-internat i Stockholm  

 -25 maj kl.17:00 möte med MBHV-kollegor i Stockholm  

 -18 augusti, digitalt 

 -27-29 september, Nationella konferensen i Jönköping  

 -28 september, årsmötet  

 -28 september, konstituerande möte 

 

6. Ordförandens rapport 

-Veronika återkopplar från Förbundsrådet 14/11-2022. Summering från mötet finns 

på Psykologförbundets hemsida. 

-Rebecka Lantto Graham, vetenskaplig projektledare Socialstyrelsen för nationella 

riktlinjer kring graviditet, förlossningsvård och tiden därefter. Hon efterfrågar 

psykologer som kan svara på en enkät angående nationella riktlinjer för 

förlossningsvården. 



Kerstin skall skicka ut förfrågan till de psykologer som har var med i tidigare 

konsensuspanel och lägga ut en länk till den på vår hemsida. Alla ska uppmuntra 

sina kollegor att svara på enkäten. 

-MHV-överläkare Joy Ellis hade pensionsavtackning den 20 februari. Veronika 

tackade och överlämnade en present från nationella föreningen för gott samarbete 

med t ex Blå Boken och Joys tal på vår jubileumsfest 2013. Kerstin lägger ut en 

nyhet angående detta på hemsidan. 

 

7. Kassörens rapport  

99 000 på konferenskonto 

41 000 på styrelsen kontot 

50 000 på sparkontot 

 

Åsa har kommit överens med vår revisionsfirma i Alingsås om att momsberäkning 

görs 2 ggr. om året. Sökandet efter ett alternativt för att minska kostnader pågår.  

 

8. Medlemsansvarigs rapport 

-Både Kerstin och Helena kan komma in på medlemsmatrikeln nu.  

-2 nya medlemmar: Liv Forsell, Stockholm och Emma Fransson, Stockholm. 

Föreningen har 203 medlemmar. 

 

9. Hemsidan 

-Styrelsen tar beslut om att 4 styrelsemedlemmar måste godkänna om något ska 

läggas ut på vår hemsida eller medlemsida. Alla ska svara så snart som möjligt på 

frågan. Inom 2 veckor skickar Kerstin meddelande om det ska läggas ut eller inte. 

Efter styrelsemötet läggs information och länkar ut i Facebookgruppen angående 

nyheterna på webbsidan och/eller medlemsidan. Veronika och Marie har ansvaret 

för det.  

-Information måste läggas ut om att man inte kommer åt alla nyheterna på 

hemsidan via telefonen. Bara på dator eller platta. Förbättringsförslag till 

Psykologförbundet eftersom fler använder telefonen i dagsläget. 

-Rådgivningsstöd angående sömn, trots och konflikter, att få syskon, syskon. 

Styrelsen tar beslut om att synpunkter lämnas till författare och föreslår att det läggs 

ut på medlemsidan under ”Tips och material” från psykologkollegor och att 

eventuella synpunkter lämnas till författare.  

 

 

10. Strategifrågor 

-Pågående förbättringsarbete kring målbeskrivning. 

-Svar på frågar kring ADHD och Autism skickades in till Socialstyrelsen 21/12-

2022. En sammanfattning ska läggas ut som nyhet på vår hemsida. 

-Almedalsvecka. Hittills har inget mejl kommit in angående förslag på en 

presentation. 

 

11. Intern samverkan 

a) Distrikten: Styrelsen tar beslut om att bjuda in teampsykologer och medlemmar 

som jobbar på ”de nya” Malina-verksamheterna i Stockholm till en mingel-

träff. Syftet är att höra mer om deras nya organisation, lära oss från deras 

historia och att dela våra erfarenheter. Förslag på en tid är 25 maj kl. 17:00 

innan mini-internat.  



 

b) Nationella konferensen 2023: Helena återkopplar från arrangörsgruppen. Hon 

tar med olika förslag från styrelsen till arrangörsgruppen. 

 

12. Extern samverkan/ representation 

a) Rikshandboken BHV: Marie återkopplar från mötet. Det finns nu möjlighet att 

lägga ut frågor på hemsidan samt att lämna synpunkter på innehållet, och 

därmed förbättras tillgängligheten. I redaktionsrådet saknas barnläkare och 

allmänläkare.  

b) CBHV-rådet och NAG-BHV. Ingen psykologrepresentant i NAG-BHV i 

nuläget. Frida Nilsson är adjungerande vid behov. Malin Bergström ska tillträda 

NAG-BHV efter sommaren 2023. 

c) CMHV nationellt. NAG-MHV är bildad och Veronika är psykologrepresentant. 

Arbetet börjar med att kartlägga fortsatt arbete. Slutversionen av Kunskapsstöd 

graviditet, förlossning och tiden efter från Socialstyrelsen har kommit. Läggs ut 

som nyhet på hemsidan. 

d) Nationella amningskommittén: Judy återkopplar från det årliga mötet. Nationella 

amningsstrategin som har målet att skapa optimala förutsättningar för att främja 

och stödja ett jämlikt och tillgängligt amningsstöd är klar. Nu återstår arbetet 

med implementering på strukturell nivå, vårdkedjenivå och individnivå. 

Nationella amningsstrategin publiceras som nyhet på webbsidan. 

 

13. Remisser 

Inget. 

 

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

- Birgitta Wickberg har uppmärksammat styrelsen angående en forskningsrapport 

med felaktiga uppgifter om EPDS för pappor. Wickberg och Massoudi ska lyfta 

frågan med forskningsgruppen. Beslut tas att styrelsen inte ska agera i frågan.  

- Fråga inkommit från Elisabeth Rondung om att sprida nyheten om önskan om 

deltagande i forskningsprojekt på Mittuniversitetet i samarbete med 

Psykologpartners och VeRa Birth AB. Styrelsen tas beslut om att inte sprida 

projektet genom föreningen utifrån policydokumentet då de är privata aktörer. 

 

15. Kurser, litteratur etc. 

-Specialistkurs hos ”A Primo: Relationsutveckling under graviditet och småbarns 

år. Ska läggas ut som nyhet på hemsidan. 

 

 

16. Övriga frågor 

 

 

 

Veronika Fagerberg  Judy Briët   Åsa Krantz 

 

 

 

 

Ordförande   Sekreterare  Justerare 

 



 


