
  
 

 

Protokoll styrelsemöte 
 

Tid: Fre-lör 9-10 februari 2018 kl 10.00 – 16.30 resp 9.00 – 15.00 

Plats: Kungshöjds konferens resp Hotell Royal, Göteborg 

Närvarande: Inger Nordenhem, Kerstin Johannesson, Eva Nahnfeldt, Annika Selberg 

Lundberg, Lisa Tångring-Wolgast. 

Frånvarande: Kerstin Kruber, Lena Dahlgren Rutfjäll, Stina Lasu. 

 

DAGORDNING 
 

1. Mötet öppnas 

 

2. Dagordningen godkändes med tillägg av en övrig fråga. 

 

3. Lisa Tångring-Wolgast valdes till sekreterare och Inger Nordenhem till justerare.  

 

4. Genomgång av styrelsemötesprotokoll 2017-11-24. 

 

5. Ordförandens rapport  
Nytryck av jubileumsboken har visat sig mycket kostsamt. Ordförande efterhör vad det 

kostar att få rättighet till filen.  

Brev har skickats till arrangörerna av årets MÖSAM-möte om att psykologerna gärna 

deltar. Besked väntas efter mötet 22-23 mars.  

Beslut tas att inrätta post som vice ordförande i styrelsen.  
 
6. Sekreterarens rapport  

Vårens/sommarens styrelsemöten bokas 12 april kl 14.30- 16.00 (telefonmöte), 15 juni i 

Stockholm, 17 aug i Stockholm. 

 

7. Kassörens rapport  

Nationella konferensen närmar sig bokslut och ser ut att gå ihop ekonomiskt. Konstateras 

att nationella konferensen fortsättningsvis bör stå för egna redovisningstjänster som en 

utgiftspost. 

Styrelsekontot är 87 711:38 kr.  

 

8. Medlemsansvarigs rapport  

Kerstin J har intervjuats av Nils Sohlberg på Psykologförbundet angående hur vi hanterar 

personuppgifter. Önskemål från oss att någon i styrelsen skulle ha möjlighet att direkt gå in 

i vårt medlemsregister för att förenkla justeringar i medlemsregistret. Psykologförbundet 

återkommer med svar om detta blir möjligt i det nya systemet.  

 

9. Hemsidan 

Vi är mycket nöjda med utseendet på den nya hemsidan. Diskuteras att länka till hemsidan 



i Facebook-gruppen för MHV/BHV-psykologer. Inger kontaktar administratören och hör 

om vi får göra så. 

 

10. Intern samverkan     

a) Distrikten  

b) Nationella konferensen 2017: 

Årsmötesprotokollet är klart. Vi har efterlyst utvärderingen och föreläsarnas bilder.  

c) Nationella konferensen 2018 

Beslutas om proposition till årsmötet om studentmedlemsskap till lägre avgift.  

Det preliminära programmet visas.  

Nationella konferensen 2019 i distrikt Norra Norrland kan eventuellt subventioneras för att 

kompensera för höga reskostnader.  

d) PM för arrangörer 

Revideras på mötet för att öka användbarheten. Läggs ut på hemsidan under flik Nationella 

konferensen. 

 

11. Extern samverkan/ representation 

a) Blå pdf:en 

Inger skall ta kontakt med Matts Olovsson, redaktör för Blå pdf:en (ARG-rapport nr 76), 

för besked om hur revidering kan ske i texten.  

b) Rikshandboken BHV 

Efter kontakt mellan Kerstin J och redaktörerna är EPDS rättningsmall nu korrigerad, 

svarsalternativen på fråga 10 var tidigare ej korrekta utifrån valideringsstudien. 

Rättningsmallen har också varit svår att hitta, nu är den tydligare placerad vid enkäterna. 

Kerstin J tar kontakt med RHB för att få med förändringen i nästa nyhetsbrev.  

 

Lisa berättar om mötet med RHB:s redaktionsråd i november.  Amanda Wikerstål som är 

vår representant i redaktionsrådet har skickat en uppdatering till styrelsen.  

Styrelsen föreslår att man använder SoS:s skrifter som underrubriker i det nya kapitlet om 

psykisk hälsa; Blyga och ängsliga barn, Barn som tänker annorlunda, Barn som utmanar, 

Ledsna barn. Lisa tar kontakt med Amanda om detta förslag. Under 

“Utvecklingsavvikelser” tycker vi att det ska finnas en text om omsorgssvikt med länk till 

flik “Utsatta barn”. Där kan man lägga SoS:s ”Barn som utsätts för fysiska övergrepp”.   

c) 1177.se (Monica) 

Inget nytt. 

d) Nationella amningskommittén 

Livsmedelsverket har kallat till nästa möte 12 oktober. Kerstin J deltar där.  

e) BNP 

De nationella arbetsgrupperna i CBHV kommer att träffa BNP 9 mars.  

Dokumentet “Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma 

levnadsvanor” från SoS diskuterades på mötet 24 jan.  

f) Specialistordningen 

Inget nytt 

 

12. Remisser 

Internremiss från psykologförbundet ”För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder 

mot barn inom psykiatrisk tvångsvård (SOU 2017:111)”. Beslut att inte besvara remissen. 

 

Socialstyrelsen: “Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma 

levnadsvanor” Remissvar från föreningen skrivs av Kerstin J.  



13. Förfrågningar/info/synpunkter från föreningens medlemmar/externa aktörer: 

 

14. Kurser, litteratur etc. 

 

15. Övriga frågor 

Tips på ny litteratur ska läggas ut på hemsidan som en nyhet.  

 

 

 

 

Lisa Tångring Wolgast Inger Nordenhem            Kerstin Johannesson 

tf sekreterare                  justerare                                         ordförande 

 


