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DAGORDNING 

13.00 – 13.45: 
Kristina Taylor informerar och svarar på frågor
13.45: 
Årsmötesförhandlingarna inleds

§1   Mötets öppnande

§2   Val av ordförande för mötet

§3   Val av protokollförare  för mötet

§4   Fastställande av föredragningslista

§5   Mötets stadgeenliga utlysande

§6   Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

§7   Upprättande av röstlängd

§8   Styrelsens verksamhetsberättelse

§9   Ekonomisk redogörelse

§10  Revisorernas berättelse

§11  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§12  Val av ordförande

§13  Val av styrelseledamöter

§14  Val av två revisorer jämte deras suppleant

§15  Val av valberedning

§16  Beslut om medlemsavgiftens storlek

§17  Styrelsens förslag till Stadgeändringar

§18  Motioner inkomna till styrelsen

§19  Övriga frågor

§20  Årsmötet avslutas  

Kallelse och dagordning 
Årsmöte för Nationella föreningen för seniorpsykologer inom Sveriges Psykologförbund

KALLELSE

Välkomna till vårt årsmöte!

Årsmötet sker via Zoom 

Onsdagen den 26 maj klockan 13.00.

Vårt möte inleds av vår förbundsord-
förande, Kristina Taylor, som under 
45 minuter presenterar sådant som är 
aktuellt i förbundet, ger sin syn på oss 
som förening och svarar på frågor.

Årsmötesförhandlingarna inleds klock-
an 13.45 och pågår som allra längst till 
15.00.

Du anmäler dig senast den 23 maj, el-
ler varför inte direkt nu, till Margreth 
Reiniusson på mailadress margreth.
reiniusson@gmail.com

Om du känner dig osäker på hur ett 
Zoom-möte fungerar har du möjlighet 
att öva den 21 maj mellan klockan 10 
och 11. Du måste då ha anmält dig till 
Margreth innan dess och i din anmälan 
skrivit att du vill öva. 

Det är enkelt att delta i ett Zoom-mö-
te. En stund innan mötet startar, får du 
på mail en länk, som du klickar på och 
godkänner att du vill delta i mötet och 
därefter kopplar Margreth in dig i mö-
tet. 

Tveka alltså inte utan anmäl dig!

� Gunvor Bergquist, ordförande
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Verksamhetsåret 2020 har i hög grad präglats 
av den pågående Coronapandemin. I samråd 
med våra revisorer sköts det planerade års-
mötet upp till ”hösten” då vi i mars månad var 
övertygade om att vi skulle kunna mötas fysiskt 
igen. I avvaktan på årsmöte förlängdes manda-
tet för styrelsen som fram till i slutet av sep-
tember bestod av:

Gunvor Bergquist, Trollhättan, ordförande 
Lars Ahlin, Lund,  vice ordförande
Gunilla Eriksson, Uppsala, kassör
Kristina Pollack, Stockholm,  ledamot
Margreth Reiniusson, Stockholm, ledamot
Sven-Erik Dahlgren, Alingsås, ledamot 
Britt Wiberg, Holmsund, ledamot
Adjungerad till styrelsen Ann Valentin Kvist, re-
daktör för SeniorPsykologen
Föreningen hade vid årsskiftet 425 medlem-
mar.

Årsmöte
Årsmötet hölls så småningom via zoom den 25:e 
september Till ordförande för årsmötet valdes 
Anders Hallborg. Margareta Sanner valdes till 
sekreterare men på grund av krånglande teknik 
tvingades årsmötet under pågående möte väl-
ja ytterligare en sekreterare Britt Wiberg.  Till 
justerare för protokollet valdes Lars Ahlin och 
Britt Wiberg. Mötet samlade 23 röstberätti-
gade medlemmar Gunvor Bergquist valdes till 
ordförande för föreningen med en mandat-
period på ett år. Sven-Erik Dahlgren omvaldes 
till ledamot i styrelsen med en mandatperiod 
på två år. Nyval med en mandatperiod på två 
år: Carina Folkesson – Umeå – och Ewa Palmér 
Wikdahl – Lund. De presenterade sig kort för 
årsmötet. Gunilla Eriksson, Kristina Pollack och 
Margreth Reiniusson har ett år kvar av sin man-
datperiod. Britt Wiberg och Lars Ahlin lämnade 
styrelsen och avtackades. Hans-Olof Lisper och 
Birgit Hansson omvaldes som ordinarie reviso-
rer med en mandatperiod på ett år. Hans Åberg 
omvaldes som revisorssuppleant, även han 
med en mandatperiod på ett år. Gerty Fredriks-
son, Ingela Palmér och Anna Chylicki omvaldes 
som ordinarie ledamöter av valberedningen. 

Valet gäller för en mandatperiod på ett år och 
med Gerty Fredriksson som sammankallande. 
Samtliga val var enhälliga.
Årsavgiften för medlemskap i föreningen fast-
ställdes fortsatt till 156 kronor för 2021.

Studiedag.
Region Lund hade förberett, en på papperet, 
mycket intressant studiedag i april som ställdes 
in på grund av Coronapandemin.

Styrelsens verksamhet under året
Styrelsen har under året haft 11 protokollför-
da styrelsesammanträden. Inget av styrelse-
mötena har varit fysisk. Ett fysiskt möte var 
planerat i Stockholm i januari månad men på 
grund vattenskadade lokaler på Vasagatan er-
sattes detta av ett telefonmöte. Telefonmötena 
blev 4 stycken under våren där vi först plane-
rade för studiedag och årsmöte och senare i 
mars månad tog beslut om att ställa in dessa 
evenemang. Från och med augusti månad har 
styrelsen övergått till möten via zoom och ett 
årsabonnemang har inköpts. Ett konstitueran-
de möte med den nyvalda styrelsen hölls via 
zoom den 28/9. Emellan mötena hålls mailkon-
takt vid behov.  Vad som avhandlats på mötena 
har informerats om i SeniorPsykologen. Dess 
redaktör – Ann Valentin Kvist – har även under 
2020 varit adjungerad till styrelsen.

SeniorPsykologen
Under 2019 sjösattes beslutet att tidningen 
skall utkomma med fyra nummer, två tryckta 
tidningar och två e-tidningar under året. Även 
här har corona pandemin påverkat oss. Efter 
att årsmötet och studiedagen ställts in beslöt 
styrelsen att komma ut med en extra e-tidning 
under sommaren och det blev även ett bantat 
nummer av e-tidningen inför årsmötet i sep-
tember. Under flera år har Lars Ahlin tillsam-
mans med tidningens redaktör arbetat med 
layouten av tidningen och Britt Wiberg har varit 
ständig korrekturläsare. På förslag av Britt tog 
styrelsen under året beslutet att inrätta en fast 
redaktionskommitté med syfte att tillsammans 
ansvara för att SeniorPsykologens format och 

Verksamhetsberättelse för år 2020
Nationella föreningen för seniorpsykologer inom Sveriges Psykologförbund
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innehåll blir snyggt, trevligt och meningsfullt. 
Kommittén finns också till hands för back-up, 
diskussioner och kommentarer. Vid årsmötet 
informerades om beslutet och redaktionskom-
mitté består av Ann Valentin Kvist, redaktör och 
adjungerad till styrelsen, Lars Ahlin, layout och 
Britt Wiberg, korrektur. Några layoutprogram 
har köpts in och alltmer av tidningens layout 
görs nu internt. Vad som skall återfinnas i vil-
ken tidningsform är under fortsatt diskussion. 
Under 2020 har temat Pedagogisk psykologi 
påbörjats.

Kontakt med Psykologförbundet 
Föreningens ordförande deltog som åhörare i 
den digitala kongressen och reflektioner från 
denna har funnit  i tidningen. Kontakt har tagits 
med förbundsdirektören gällande de försäk-
ringar som medlemmarna i förbundet kan teck-
na. Dessa förändras till viss del då medlemmen 
fyller 70 år och i de fall där det sker försämring-
ar önskar vi som förening att detta ses över.

Kontakt med andra Nationella fören-
ingar
Ambitionen från Psykologihistoriska sällskapets 
sida är fortsatt att hålla ett medlemsmöte per 
år gemensamt med vår förening i någon av de 
olika regionerna. Under året har PPPF tagit kon-
takt och väckt frågan om gemensamma möten. 
Även här har pandemin påverkat så några yt-
terligare diskussioner har ej skett.  

Psykologer berättar
Psykologers dokumentation av sin yrkeshistoria 
fortsätter. 

Telefonservice
Informationen om denna har tagits bort från 
hemsidan då den inte utnyttjades.

Hemsidan
Hemsidan ger en allmän information om vår 
förening. Tidningen finns att läsa där liksom be-
rättelserna som seniora psykologer skrivit, där 
de ger en bild av yrkets utveckling under deras 
yrkesverksamma tid. Styrelsen, årsmötesproto-
koll och kontaktuppgifter till regionerna finner 
man också där.

Regionerna
Våra fem regioner har givetvis ej kunnat vara 
aktiva med program på samma sätt som vanligt 
under detta pandemiår.
Styrelsen har under året fortsatt diskussionen 
om hur fler regioner och lokala aktiviteter skall 
kunna etableras. Som ett led i detta kommer 
höstnumret av SeniorPsykologen att skickas 
till samtliga lärosäten som driver psykologpro-
grammet. Visionen att ha en träffpunkt/region 
vid varje lärosäte med psykologutbildning kvar-
står.

Remissbevakning
Inkommande remisser sänds ut till samtliga 
styrelseledamöter. Dessa gör bedömningen om 
någon inom regionen har intresse av och/eller 
kunskaper i det aktuella ämnet och kan skriva 
ett yttrande. Detta sänds i så fall in av ordfö-
randen. Under året har vi inte svarat på någon 
remiss.

Enkät
I början av året sändes en enkät ut till samtliga 
”60 plus” medlemmar i förbundet, det vill säga 
till nästan 2 200 personer. Cirka 500 personer 
svarade på enkäten och av dem var det 70% 
som inte var medlemmar i föreningen. Vi vet 
att kontakten med Seniorföreningen är ett av 
skälen till att man blir kvar i förbundet även ef-
ter det att man börjat trappa ner yrkeslivet el-
ler pensionerat sig. Vi ville därför med enkäten 
fånga uppmärksamheten hos de som ännu inte 
avslutat yrkeslivet men funderar på att avsluta 
sitt medlemskap i förbundet. Intresset för för-
eningen verkar vara stort och många uttryck-
te intresse för att engagera sig i föreningen. Vi 
hoppas att under 2021 och efter Corona kunna 
ta tillvara detta ökande intresse. Medlemsanta-
let har ökat med 19%  sedan i mars månad
Trollhättan 6 januari 2021
�  Gunvor Bergquist

Gunilla Eriksson, Margreth Reinusson, Kristina 
Pollack, Sven-Erik Dahlgren, Lars Ahlin t.o.m 
25/9, Britt Wiberg t.o.m 25/9, Ewa Palmer 
Wikdahl fr.o.m 25/9, Carina Folkesson fr.o.m 
25/9
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Styrelsen började förra hösten titta igenom 
våra stadgar eftersom dessa inte speglar da-
gens verklighet. Det har till exempel gått flera 
år sedan en kongress antog beslutet att yrkes-
föreningarna döptes om till Nationella fören-
ingar inom Sveriges Psykologförbund.

Ett annat exempel är att det inte längre är för-
eningen själv som håller reda på vilka som är 
medlemmar och debiterar medlemsavgifter. 
Detta sköts sedan många år av Psykologför-
bundets upphandlade tjänst – Medlemsre-
gistret. I och med det måste vi också som för-
ening ha samma regler som andra föreningar 
inom förbundet då det till exempel gäller när 
vi debiteras medlemsavgiften, när vi blir ute-
slutna och liknande. Enligt våra nuvarande 
stadgar kvarstår man som medlem ett helt år 
efter det att man slutat betala medlemsavgift, 
medan man i realiteten blir utesluten efter en 
påminnelse. 

När styrelsen började granska stadgarna blev 
det diskussioner inte bara om de paragrafer 
där det gällde en anpassning till dagens praxis 
utan även om övriga paragrafer. Detta ledde 
till att vi avsatte ett styrelsemöte enbart för 
diskussion om stadgarna. Vad vi har gjort är 
att försöka beskriva organisationen Seniorför-
eningen och klargöra vad de olika delarna har 
för uppgift och hur de hänger samman. Vi har 
också genom att föra in Psykologförbundets 
målparagraf velat visa att vi är en del i förbun-
det. 

Grunden i såväl vårt som Psykologförbundets 
arbete utgår från det som händer i våra regi-
oner. Dessa organiserar sig på det sätt som 
känns bäst för dem. Regionerna har kontakt 
med styrelsen genom att en person därifrån 
är ledamot i styrelsen. Styrelsen å sin sida re-
presenterar föreningen gentemot förbundet 
och deltar genom ordföranden i kongresser, 

rådsmöten och möten med andra nationella fören-
ingar och för fram våra specifika frågor till förbunds-
styrelse och kansli samt är mottagare av remisser. 
Styrelsen är också ekonomiskt ansvarig för fören-
ingen och ansöker om anslag från förbundet för att 
verksamheten skall kunna fortgå. Styrelsen ansvarar 
också för samordning mellan regionerna, för att vår 
tidning ges ut, för att årsmöte och studiedag anord-
nas samt samordnar och driver utvecklingen av för-
eningen. 

Grundändamålet med föreningen är att skapa kon-
takt mellan våra medlemmar genom det regionala 
arbetet och genom vår tidning. Utöver detta har vi 
också som målsättning att vara en länk till de blivan-
de kollegorna (psykologstudenterna) under deras 
studietid. 

I styrelsens arbete med förslaget till nya stadgar, 
vill vi föreslå nya förslag till texter. Diskussionen har 
också gällt aktivitetsnivå i detta. Skall vi verka för el-
ler finnas tillgängliga för? Vi har enats om den lägre 
aktivitetsnivån och föreslagit tillgängliga för.

För styrelsen 

� Gunvor Bergquist, ordförande

Tankar bakom styrelsens förslag till stadgeändringar

§ 
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Styrelsens förslag till stadgeändringar och tillägg

Förslag till ny rubrik för stadgedokumentet: Nuvarande rubrik:
Stadgar för Nationella föreningen för Se-
niorpsykologer inom Sveriges Psykologför-
bund

Stadgar för Seniorpsykologer
Sveriges psykologförbund 

KAPITEL 1: TILLHÖRIGHET OCH ÄNDAMÅL

1.1 Tillhörighet
Förslag till ny text: Nuvarande text:
Seniorpsykologerna är en nationell förening 
inom Sveriges Psykologförbund. Förening-
ens stadgar följer i tillämpliga delar stadgar 
för nationella föreningar inom Psykologför-
bundet. Seniorpsykologerna följer Sveriges 
Psykologförbunds inriktning att verka för en 
jämlik, god fysisk och psykisk hälsa, välfärd 
och inflytande för alla i samhället.

Seniorpsykologer i Sveriges Psykologför-
bund (Seniorpsykologerna) är en förening 
inom Sveriges Psykologförbund (förbundet). 
Föreningens stadgar och verksamhet reg-
leras i tillämpliga delar i de bestämmelser 
som gäller yrkesföreningar inom förbundet. 
Seniorpsykologerna har samma status som 
förbundets yrkesföreningar.

1.2  Ändamål
Seniorpsykologernas uppgift är att:
Förslag till ny text: Nuvarande text:
1. Skapa kontakt mellan medlemmar, yrkes-
verksamma kollegor och psykologstudenter.  

1. Skapa kontakt mellan medlemmar liksom 
med yrkesverksamma kollegor

2.  Verka för att medlemmarnas kunskaper och erfarenhet tas till vara.
3.  Verka för att medlemmarna fortsatt får möjlighet att följa utvecklingen inom psykologyr-
ket.
4.. På uppdrag av förbundsstyrelsen genomföra utredningar, avge förslag till remissyttranden 
samt i övrigt bereda av förbundsstyrelsen hänskjutna frågor.

§ 
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KAPITEL 2: MEDLEMSKAP

2.1 Medlemskap
Förslag till ny text: Nuvarande text:
För medlemskap i Seniorföreningen krävs: 
• medlemskap i Sveriges Psykologförbund,
• vara 60 år fyllda eller dessförinnan helt 

eller delvis gått i pension.

Medlem av Sveriges Psykologförbund som 
fyllt 60 år eller som dessförinnan helt eller 
delvis gått i pension kan bli medlem.

2.2 Hedersledamot
Genom beslut av årsmöte kallas till hedersledamot person som gjort sig synnerligen förtjänt 
genom arbete för Seniorföreningen eller på annat sätt främjat föreningens syften. Hedersle-
damot betalar ingen avgift.

2.3 Medlems skyldigheter
Medlem är skyldig att följa förbundets stadgar
Förslag till ny rubrik för § 2.4: Nuvarande rubrik:
2.4 Upphävande av medlemskap 2.4 Uteslutning

Förslag till ny text: Nuvarande text:
Medlemskap i föreningen upphävs om med-
lem ej betalar medlemsavgiften efter påmin-
nelse.

Medlem som inte betalat avgift under ett år 
kan uteslutas ur föreningen genom beslut av 
styrelsen. Innan dess ska medlemmen på-
minnas om utebliven betalning.

KAPITEL 3: ORGANISATION
Seniorpsykologernas verksamhet styrs genom:
• Årsmöte
• Föreningsstyrelse
• Medlemsmöte
Verksamheten utövas i regioner med 6-7 träffar/år samt en för alla medlemmar gemensam 
studiedag i anslutning till årsmötet.
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KAPITEL 4: ÅRSMÖTE OCH MEDLEMSMÖTE

4.1 Befogenheter
Seniorpsykologernas högsta beslutande organ är årsmötet som ska hållas senast i maj månad 
på plats och tidpunkt som styrelsen beslutar.

4.2 Sammansättning
Alla medlemmar äger rätt att närvara och rösta vid årsmöte och annat medlemsmöte. Rösträtt 
tillkommer endast närvarande föreningsmedlemmar.

4.3 Kallelse
Kallelse ska utsändas till medlemmarna senast 30 dagar före årsmötet och senast 14 dagar 
före annat medlemsmöte.
Förslag till ny text: Nuvarande text:
Föredragningslista och övriga handlingar 
åtföljer kallelse. Kallelse sker genom fören-
ingens tidning SeniorPsykologen.

Föredragningslista och övriga handlingar 
åtföljer kallelse. Kallelse kan ske genom 
förbundets tidning Psykologtidningen och 
genom tidningen Seniorpsykologen.

4.4 Årsmöte
Vid ordinarie årsmöte ska på föredragningslistan upptas:
- val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare och justeringspersoner tillika rösträknare)
Förslag till ny text: Nuvarande text:
• skriftlig dokumentation av antal röstbe-

rättigade deltagare
• anteckning av röstberättigad deltagare

• behandling av verksamhets- och revisionsberättelse
• val av ordförande
• val av styrelseledamöter
Förslag till ny text: Nuvarande text:
• val av två revisorer jämte en suppleant • val av två revisorer jämte två suppleanter

• val av tre ledamöter i valberedning varav en sammankallande och om årsmötet så beslutar 
suppleant/er avseende perioden till nästa årsmöte

• medlemsavgiftens storlek och giltighetstid
• behandling av från styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor
• behandling av ärenden, som senast tre veckor före årsmötet skriftligen anmälts till styrel-

sen. Endast ärenden som upptagits på föredragningslistan kan tas upp till beslut. 
Förslag till ny text: Nuvarande text:
• Övriga ärenden (endast ärenden på före-

dragningslistan kan tas upp till beslut.) 
• Övriga ärenden
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4.5 Arbetsformer
Årsmötet beslutar med enkel majoritet, om inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Vid lika röst-
etal har mötesordförande utslagsröst, utom vid val där lotten skiljer.

4.6 Extra årsmöte
Förslag till ny text: Nuvarande text:
Extra årsmöte kan inkallas för viss frågas 
behandling. 

Extra årsmöte inkallas för viss frågas be-
handling enligt beslut av styrelsen

4.7 Medlemsmöte
Styrelsen ska kalla till medlemsmöte om minst en fjärdedel av föreningens medlemmar eller 
om styrelsens revisorer begär detta.

KAPITEL 5: STYRELSE

5.1 Befogenheter
Styrelsen leder föreningens verksamhet i överensstämmelse med dess stadgar och av årsmö-
tet fattade beslut.

5.2 Sammansättning
Styrelsen består av ordförande och fyra till sex ledamöter, vilka representerar de olika regio-
nerna. Ledamöterna väljs på ordinarie årsmöte för två år. Ordförande väljs på ett år. Styrelsen 
konstituerar sig själv vad gäller övriga funktioner.
Förslag till ny text: Nuvarande text:
Avgående ordförande och ledamot kan väl-
jas om. 

Avgående ordförande och ledamot kan väl-
jas om. Ledamot som inte kan närvara ska 
till ordförande anmäla ersättare från samma 
region. Ersättare deltar i styrelsens beslut.

Styrelsen äger rätt att adjungera ytterligare 
personer till styrelsemöte. Dessa deltar inte 
i styrelsens beslut men har rätt att väcka 
frågor och delta i beredningen av dessa.

Styrelsen äger rätt att adjungera ytterligare 
personer till styrelsemöte. Dessa deltar inte 
i styrelsens beslut.

5.3. Arbetsformer
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och i övrigt när majoriteten av styrelsele-
damöterna så begär. Vid styrelsemöte ska protokoll föras.
Förslag till ny text: Nuvarande text:
Styrelsen är beslutsför då fler än hälften av 
dess ledamöter är närvarande.

Styrelsen är beslutsför då fler än hälften av 
dess ledamöter (eller ersättare) är närvaran-
de

Styrelsen beslutar med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst.
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5.4 Styrelsens uppgifter
Styrelsens uppgifter är, förutom vad som tidigare nämnts:
Förslag till ny text: Nuvarande text:
• Att utveckla föreningen avseende med-

lemsantal, regioner och aktiviteter.
• Att utse firmatecknare.
• Att ansvara för föreningens ekonomi.
• Att söka medel från förbundet för förening-

ens verksamhet.
• Att fungera som kanal för medlemmarna 

till förbundet och förbundsstyrelsen.
• Att genom sin ordförande delta i Psykolog-

förbundets kongress, rådsmöten och övriga 
aktiviteter som föreningen inbjuds till.

• Att varje år avge verksamhetsberättelse 
som sänds in till förbundet och kommer 
alla medlemmar till del via föreningens 
tidning SeniorPsykologen. 

• Att kalla till årsmöte.
• Att bidra till att psykologyrkets utveckling 

dokumenteras och förs vidare till komman-
de psykologgenerationer.

• Att vara tillgängliga i samhällets debatter 
och utveckling utifrån medlemmarnas 
kompetens.

• Att vara tillgängliga för psykologstuderande 
och aktiva kollegor vid behov/förfrågan.

• Att utse redaktion  för och utge tidningen 
SeniorPsykologen. 

• Att samverka med Psykologihistoriska Säll-
skapet. 

• Granska medlemsförteckningen och 
eventuellt komma med synpunkter

• Hålla kontakt med de regionala ombu-
den och kalla dem till styrelsens sam-
manträden vid behov

• Varje år avge verksamhetsberättelse 
som distribueras till alla medlemmar

• Ansvara för föreningens ekonomi
• Utse firmatecknare
• Informera kontaktpersonen i FS vid 

behov
• Inom fem veckor efter ordinarie 

årsmöte tillställa förbundsstyrelsen 
verksamhetsberättelsen, ekonomisk 
redogörelse för verksamhetsåret, 
revisionsberättelsen, justerat årsmö-
tesprotokoll samt aktuell funktionärs-
förteckning



                                                                       Sidan 12 - ÅRSMÖTESHANDLINGAR

KAPITEL 6: VALBEREDNING
Valberedningen består av tre ledamöter, varav en är sammankallande, och om årsmötet så be-
slutar suppleant/er. Valberedningen ska senast 14 dagar före ordinarie årsmöte till styrelsen 
lämna ett fullständigt förslag på funktionärer för kommande verksamhetsår.

KAPITEL 7: REGIONAL VERKSAMHET

7.1 Regionernas roll
Förslag till ny text: Nuvarande text:
I den regionala verksamheten är Seniorpsy-
kologernas viktigaste uppgift att vara kon-
taktpunkt för medlemmar, att skapa förut-
sättningar för kontakt mellan medlemmar 
och yrkesverksamma psykologer och med 
psykologstudenter samt övriga lokala intres-
senter. Professionsfrågor och sociala kontak-
ter står i centrum.
Landet delas in i lämpliga regioner som kan 
förändras över tid. Styrelsen beslutar om 
gränsdragningar utifrån medlemsutveckling 
och fördelning över landet.

Den regionala verksamheten är Seniorp-
sykologernas viktiga kontaktpunkt mellan 
medlemmar och även mellan medlemmar 
och yrkesverksamma psykologer. Professi-
onsfrågor och social kontakt står i centrum.
Landet delas i lämpliga regioner som kan 
förändras över tid. Styrelsen beslutar om 
gränsdragningar utifrån medlemsutveckling-
en och fördelning över landet.

Regionerna ordnar träffar som planeras av 
en programgrupp om minst två personer, 
som inbördes fördelar ansvaret för uppgif-
terna. En av dem är sammankallande. Pro-
gramgruppen har till uppgift att:
• Tillvarata regionens medlemmars intres-

sen.
• Ordna regionala sammankomster.
• Vara förbindelselänk mellan regionens 

medlemmar och föreningsstyrelsen.

Regionerna ordnar träffar som planeras av 
en programgrupp om minst två personer, 
varav en är sammankallande. Programgrup-
pen har till uppgift att
• Tillvarata regionens medlemmars intres-

sen
• Ordna regionala sammankomster
• Vara förbindelselänk mellan regionens 

medlemmar och föreningsstyrelsen
• Efter kallelse av styrelsen delta i styrel-

sens sammanträden, dock utan rösträtt
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7.2 Regionernas relation till föreningsstyrelsen
Förslag till ny text: Nuvarande text:
Saknar regionen representation i fören-
ingsstyrelsen står programgruppens sam-
mankallande för kontakten med styrelsen. 
Sammankallande kan efter kallelse delta 
i föreningsstyrelsens sammanträden med 
rösträtt i frågor som gäller regionen. 
Programgruppen ombesörjer att regionens 
program sänds till redaktören för publice-
ring i föreningens tidning SeniorPsykologen 
och till ansvarig för föreningens hemsida.
Programgruppen skriver regionens verksam-
hetsberättelse och sänder denna till ordfö-
randen som för in den i föreningens verk-
samhetsberättelse, som sedan inskickas till 
redaktören för tidningen SeniorPsykologen. 

Saknar regionen representation i fören-
ingsstyrelsen står programgruppens sam-
mankallande för kontakten med styrelsen. 
Sammankallande kan efter kallelse delta 
i föreningsstyrelsens sammanträden med 
rösträtt i frågor som gäller regionen. 
Programgruppen rapporterar regionens 
program till styrelsens sekreterare som 
ombesörjer att det publiceras i såväl Psyko-
logtidningen som Seniorpsykologen samt på 
Hemsidan. 
Programgruppen rapporterar årets verksam-
het till sekreteraren som för in den i verk-
samhetsberättelsen.

KAPITEL 8: EKONOMI

8.1 Ekonomi
Föreningens årsmöte fattar beslut om medlemsavgiftens storlek. Förbundsstyrelsen kan anvi-
sa medel till seniorföreningens verksamhet.

8.2. Räkenskapsår
Seniorpsykologernas verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

8.3. Revisorer
Förslag till ny text: Nuvarande text:
Styrelsens räkenskaper och förvaltning gran-
skas av två revisorer. Revisorerna lämnar 
varje år revisionsberättelse om styrelsens 
förvaltning och räkenskaper. Denna presen-
teras på årsmötet. 

Styrelsens räkenskaper och förvaltning gran-
skas av två revisorer. För var och en av dessa 
ska finnas en suppleant. Revisorerna lämnar 
varje år revisionsberättelse om styrelsens 
förvaltning och räkenskaper. Den presente-
ras på årsmötet tillsammans med verksam-
hetsberättelsen.
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KAPITEL 9: STADGEÄNDRING
För Seniorpsykologerna gäller normalstadga fastställd av förbundskongressen och de 
ändringar som gjort enligt nedan. Föreningen kan för sin verksamhet fastställa kom-
pletterande stadgebestämmelser. Detta sker vid årsmöte. För stadgeändring krävs 
minst två tredjedels majoritet av de närvarande. Kompletterande stadgar blir giltiga 
när de godkänts av förbundets styrelse.

KAPITEL 10: UPPLÖSNING
Förslag att upplösa föreningen tas upp av årsmötet. Beslut om upplösning kräver stöd 
av minst fyra femtedelar av närvarande medlemmar. Föreningens upplösning ska där-
efter godkännas av förbundets kongress varvid även beslut om fördelning av förening-
ens tillgångar och skulder ska ske.

Stadgar för föreningen antogs första gången vid ordinarie årsmöte den 25 oktober 
1996. Revision av stadgarna antogs vid årsmötet 7 november 1997. Revision av stad-
garna § 8 antogs vid årsmötet 12 november 1999 och fastställdes vid årsmöte den 18 
maj 2001. Mer omfattande stadgerevision antogs vid ordinarie årsmöte den 2 april 
2003. En framför allt språklig revision antogs vid ordinarie årsmöte den 9 maj 2008. 
En namnändring antogs vid årsmötet den 8 maj 2009. Språkliga förändringar samt viss 
omstrukturering föreslogs vid årsmötet den 8 maj 2015. Tilläggsförslag: Förändringar 
och tillägg föreslås vid årsmötet den 26 maj 2021.
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Nationella föreningen för Seniorpsykologer inom Sveriges Psykologförbund 

Resultat och balansräkning tiden 1/1 2020-31/12 2020

Resultaträkning

Intäkter

Medlemsavgifter   60825

Anslag från SP   83000

Återbetalning     8688**
Holmbergs*

Summa                                          152513

Utgifter

Styrelsen           0*

Seniorpsykologen                      43793:25**

Årsmöte        1256***

Kontor och administration       6940,99****

Andra yrkesföreningar                  0 

Regionerna          220 

 

Summa                         52210,24

 
Resultat inkomster- utgifter                     100302,76

Saldo
                        100302,76  
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*Upplupen kostnad för 2020 avser en räkning avseende styrelsekostnader på 600 kronor som 
missades i december och betalades 2021 01 19. 

**De upplupna kostnaderna för 2019.  Betalning av räkningen Seniorpsykologen 4 /2019 som 
jag missade att betala dec 2019. Det var en felaktig faktura på 18 688 kronor som jag bestred 
men ändå betalade 20 januari 2020. Senare fick jag en återbetalning på 8688 kr. Kostnaderna 
för Seniorpsykologen 2020 är 43 793,25 -10000 kronor= 33 793 ,25 kronor. 

 ***Kostnader årsmöte. En reseersättning till styrelsemedlem på 737 kronor betalades av 
misstag ut till redaktören i stället. Redaktören betalade tillbaka pengarna i januari 2021och 
styrelsemedlemmen fick pengarna utbetalda 19 januari 2021.

**** Kontor och administration.  En ersättning för Zoomabbonemang på 1842,34 till styrel-
semedlem kronor betalades av misstag ut till redaktören i stället. Redaktören betalade tillba-
ka pengarna i januari 2021 och styrelsemedlemmen fick pengarna utbetalda 19 januari 2021.
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BALANSRÄKNING

 Balansräkning   1/1 2020   31/12 2020

Tillgångar  

Plusgiro    88209,80   188512,56

Upplupna intäkter bå 2021                                  2579,34 

Summa upplupna intäkter och eget kapital    191091,90

Skulder och eget kapital

Upplupna kostnader bå 2021                  3179,34

Summa upplupna kostnader och eget kapital     185333,22  
      
Summa upplupna kostnader och upplupna intäkter        - 600

    

                    

Eget kapital   88209,80             188512,56

Summa upplupna intäkter och skulder och eget kapital      187912,56
          

Årets ökning av eget kapital                     99702,76 
  

Uppsala 27/1 2021

Gunilla Eriksson, kassör.  


