
  
 

 

 

Protokoll styrelsemöte 

 

 

Tid: Fredag 24/11 kl 10.00 – 16.00 

 

Plats: Stockholm 

 

Närvarande: Kerstin Johannesson, Lena Dahlgren-Rutfjäll, Annika Selberg Lundberg och 

Inger Nordenhem 

Möte med förbundets webbredaktör Kristina Wallin kl 12-13. 

 

DAGORDNING 

 

1. Mötet öppnades. 

2. Dagordningens godkändes. 

3. Lena Dahlgren Rutfjäll valdes till justerare och Inger Nordenhem till sekreterare  

4. Genomgång av styrelsemötesprotokoll 2017-08-18 och 2017-09-28. 

5. Ordförandens rapport  

Jubileumsboken: det finn nu kvar ca 140 ex av 800. Alla nya medlemmar får boken. Ca 

30 ex per år går till nya medlemmar och strategiskt placerade personer. Diskussion om att 

lägga boken som fil som alternativ för nya medlemmar. Ordförande hör med förlaget om 

det är möjligt. 

PSIFOS m fl nationella föreningar har ett system med vice ordförande. Frågan om vi ska 

göra på samma sätt lyfts på nästa möte. 

Riks-MÖSAM bjuder inte in psykologer i de centrala MHV-teamen till sina årliga möten. 

Vi önskar en rutin som är parallell med CBHV:s förfaringssätt vad gäller deltagande. 

MÖSAM-arrangörerna för 2018 tillskrivs om detta.  

Kerstin har haft kontakt med Catarina Furmark som ingick i den grupp som träffade 

Socialdepartementet angående späda barns psykiska hälsa. Gruppen var nöjd med mötet 

även om inga pengar utlovades där och då.  

Föreningen bjöds in som utställare på konferensen Värna våra yngsta, och visade 

information om föreningen samt div relevant litteratur. 

6. Sekreterarens rapport 

Stadgeändringen gällande att även icke föreningsmedlemmar får delta i vårt årsmöte 

skickas till förbundet enligt årsmötets beslut.   

Vårt styrelseinternat sker 9-10/2 i Göteborg.  

7. Kassörens rapport 

Föreningen förfogar över 89 522:96. Konferensens bokslut är inte klart 

8. Medlemsansvarigs rapport 

Förbundet kommer att göra förändringar vad gäller tillgång till medlemsmatrikeln pga 

nya EU-lagar om digitala personuppgifter som börjar gälla 28/5 2018.  

Medlemskap i vår nationella förening förutsätter att man är medlem i förbundet. 

Undantag kan beviljas av styrelsen utifrån särskilda skäl. Kerstin förtydligar detta i nästa 



medlemsbrev.  

Utträdda medlemmar: Tone Haugerud, Göteborg, Charlotte Magnusson, Malmö, Maria 

Johansson, Ljungby, Lisbeth Andersson, Halland, Emma Bergström, Växjö, Loiuse 

Öberg, Värnamo, Ulrike Bercher Baumgartner, Lund, Lena Wallin, Västmanland, Karin 

Elvin Dahlström, Göteborg, Josefine Yrjans Rohner, Skåne.  

9.    Hemsidan 

Lena och Kerstin J hade 10/11 kontakt med Kristina Wallin som är ansvarig för 

förbundets hemsida. Förbundets hemsideplattform ska uppdateras. Detta kommer bl a att 

medföra säkrare medlemssidor. Styrelsen hade idag arbetslunch med Kristina Wallin. Vi 

fick en demonstration av olika möjliga förändringar för vår sida. Layouten kommer att 

förändras så att det blir smartphonevänligt. Support och utbildning planeras för vår 

webbredaktör. Hemsidan kommer att diskuteras vidare av styrelsen. 

10. Intern samverkan 

a) Distrikten, inget nytt 

b) Nationella konferensen 2017. Årsmötesprotokollet är klart. Seniorföreningen skriver 

ett referat om konferensen i Seniorpsykologens höstnummer. 

c) Nationella konferensen 2018 kommer att arrangeras av distrikten i VG-regionen. PM 

för arrangörer revideras på styrelseinternatet. 

11. Extern samverkan/ representation 

a) MFoF. Inget nytt. 

b) Rikshandboken BHV. Lisa, Antonia Reuter och Amanda Wikerstål har deltagit i mötet 

i november. Diskussion kring att publicera icke validerade EPDS-formulär. Tveksamt ur 

evidenssynpunkt. 

c) 1177.se. Inget nytt. 

d) Nationella amningskommittén. Kerstin rapporterar från mötet 20 oktober.  

e) BNP. Kerstin J valdes i Luleå att efterträda Antonia Reuter på psykologposten. Vid 

senaste mötet 20/11 diskuterades utvecklingsuppföljningar med adjungerad fysioterapeut 

och språkutvecklingen med adjungerad logoped. Alla arbetsgrupper är inbjudna till 

BNP;s möte 9/3. 

f) Socialstyrelsens föräldraskapsstöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning. 

Karin Berg representerar föreningen. Arbetet är klart och ska presenteras snart. 

Uppdraget avslutas. 

g) Blå pdf:en. Inger kontaktar Ove Axelsson på SFOG och påpekar att 

”utvecklingsstörning” bör ändras till ”psykisk utvecklingsstörning”/intellektuell 

funktionsnedsättning”, dvs de termer som används i ICD 10 respektive DSM 5 och inom 

Habiliteringen. 

12. Uppdrag från förbundet 

Specialistordningen. Inget nytt. Då förbundet avslutat arbetet med att förändra 

specialistordningen kommer frågan inte längre att vara ett uppdrag från förbundet. 

13. Remisser.  

 Inga relevanta remisser har inkommit till föreningen. 

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

Sawako Ludvigsson, bibliotekarie i Malmö, efterfrågar föreläsare kring samspel barn-

förälder. Styrelsen hänvisar till medlemmar i Skåneregionen. 

 

Maja Berling, Visby, efterfrågar information om Whooley-frågorna i Blå pdf:en. 

 

Medlemmar i Uppsala frågar om statistik på barnunderlag. Tyvärr finns ingen färsk 

undersökning, men styrelsen redovisar bakgrunden till nyckeltalet 2000 barn/heltid. 

 



Ordföranden har inbjudits att medverka i en artikelserie i Seniorpsykologen om barns 

psykiska ohälsa. 

 

15.  Litteraturtips 

Autism in children; the importance of early detection and intervention. Nils Haglund, 

doktorsavhandling. Lunds universitet 2017. 

Artikel i Vi föräldrar om förhållningssätt vid motstridig information. Länk läggs på 

hemsidan. 

 

 

 

 

 

 

Inger Nordenhem           Lena Dahlgren Rutfjäll                  Kerstin Johannesson 

tf sekreterare                  justerare                                          ordförande 

 

 

  


