
 
 
Protokoll 

 

SVERIGES PSYKOLOGFÖRBUND 
Ordinarie kongress 18-20 november 2016 
 
Plats: Djurönäset 
Närvarande: se bilaga 1 
 

 
1. Kongressens öppnande 
 
Förbundsordförande Anders Wahlberg hälsade samtliga kongressledamöter välkomna och 
förklarade 2016 års kongress öppnad. 
 
 

2. Upprop och justering 
 
Anders Wahlberg förrättade upprop enligt deltagarlista 
 
Kongressen beslutade 
 
att  justera röstlängden (bilaga 2). Antal närvarande röstberättigade ombud: 62. 
 
 

3. Val av mötesfunktionärer 
 
Kongressen beslutade 
 
att  som mötesfunktionärer välja: 
 
3 a. Sara Svanlund som ordförande för mötet  
3 b. Freddy Grip som vice ordförande för mötet  
3 c. Maria Lindhe och Nils Erik Solberg som sekreterare för mötet den 18/11, samt 
 Mahlin Lenerius och Nils Erik Solberg den 19-20/11. 

 
 
4. Val av justerare och rösträknare 
 
Kongressen beslutade 
 
att 
 
4 a. som justerare välja Ann-Sofi Hansson Pourtaheri och Jonas Olsson, och 
4 b. som rösträknare välja Petter Tunlind och Linda Gjertsson 
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5. Fråga huruvida kongressen är behörigen kallad 
 
Kongressen beslutade 
 
att anse kongressen behörigen kallad. 
 
 

6. Fastställande av föredragningslista 
 
Mötesordföranden föreslog följande ändring av föredragningslistan: 
 
att  under punkt 13 o välja ordförande för valberedning och under ny punkt 13 p välja 5 

ledamöter samt 6 suppleanter i valberedningen. 
 
Kongressen beslutade 
 
att  fastställa föredragningslistan med gjorda ändringar. 
 
 

7. Fastställande av mötesregler (Proposition om arbetsordning och tidplan) 
 
Linda Pettersson, Ylva Booberg Millhed och Birgitta Ingridsdotter yrkade att få byta utskott. 
 
Kongressen beslutade 
 
att  fastställa Proposition om arbetsordning och tidsplan; samt 
att  fastställa förslaget till utskottsindelning med de gjorda ändringarna. 
 
Kongressen beslutade dessutom 
 
att  senaste tid för nominering till val av valberedningens ordförande och ledamöter samt 

suppleanter (p. 13 o och p) flyttas till söndag kl.09.00. 
 
 

8. Godkännande av verksamhetsberättelser för kongressperioden 
 
Kongressen beslutade 
 
att godkänna verksamhetsberättelser för kongressperioden med tillägg i valberedningens 

berättelse. 
 
 

2. Justering av röstlängd 
 
Kongressen beslutade 
 
att  justera röstlängden(bilaga 2). Antal närvarande röstberättigade ombud: 65. 
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9. Förbundets årsredovisningar och revisionsberättelser för 2013, 2014 och 2015 
 
Kongressen beslutade 
 
att  lägga årsredovisningar och revisionsberättelser för 2013, 2014 och 2015 till handlingarna. 
 
 

2. Justering av röstlängd 
 
Kongressen beslutade 
 
att  justera röstlängden(bilaga 2). Antal närvarande röstberättigade ombud: 68  
 
 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2013, 2014 och 2015 
 
Kongressen beslutade 
 
att  bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 
 
 

11. Propositioner  
 
Proposition om kallande av hedersledamot 

 
Kongressen beslutade enhälligt 
 
att  kalla Hédi Fried till hedersledamot. 

 
 
2. Justering av röstlängd 
 
Kongressen beslutade 
 
att  justera röstlängden (bilaga 2). Antal närvarande röstberättigade ombud: 69. 

 
 
Proposition om utbildningspolicy 

 
Kongressen beslutade 
 
att     bifalla Sara Henrysson Eidvalls yrkande om följande modifiering av utskottets förslag: 

Under rubriken ”Dimensionering ”- sist i första stycket ta bort ”, exempelvis genom alternativa 
antagningsformer.” ; 

att     bifalla utskottets ändringsyrkande i övrigt; samt 
att  med gjorda ändringar godkänna propositionen om utbildningspolicy i sin helhet (bilaga 3). 
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Proposition om villkorspolicy 

 
Kongressen beslutade 
 
att     avslå följande yrkande av Kerstin Johannesson: ”Stryk uttrycket ”etnisk tillhörighet”. Ersätt med 

ursprung om det ska vara med.” ; 
att     avslå följande yrkande av Lars-Olof Nilsson: ”Att använda begreppet huvudman istället för 

arbetsgivare för ökad tydlighet och undvikande avmissförstånd.” ; 
att     avslå följande yrkande av Patrik Lind: ”Omformulering: ”Förbundet konstatear att möjligheten att 

byta arbetsplats utanför den egna organisationen…” ; 
att     bifalla Solveig Danielsson Ekboms yrkande om följande modifiering av utskottets förslag: 

Under rubriken ”Karriärvägar” lägga till ”erfarna psykologer”; 
att     bifalla Martin Arvidssons yrkande om följande modifiering av utskottets förslag: Under 

rubriken ”Anställningsvillkor ” lägga till ”Heltid ska vara en rättighet, men även den som arbetar 
deltid ska ha möjlighet till bra villkor.”;  

att     bifalla utskottets ändringsyrkande i övrigt; samt 
att  med gjorda ändringar godkänna propositionen om villkorspolicy i sin helhet (bilaga 4). 

 
 
Proposition om organisation,  

 
Kongressen beslutade 

 
att     avslå följande yrkande av Carl Åborg: ”Att ge FS i uppdrag att utreda yrkesföreningarnas roll och 

organisatoriska placering, inkl rätten att utse kongressombud” ; 
att     bifalla Petter Tunlinds yrkande om följande modifiering av utskottets förslag: att i kapitel 

14, Nätverk ändra lydelsen "Förbundsstyrelsen beslutar om upptagande av nätverk." till 
"Förbundsstyrelsen beslutar om upptagande och uteslutande av nätverk.", samt att i kapitel 14 - 
Nätverk (sid 14) lägga till skrivelsen "Upptagande av nätverk är giltigt i tre år, med möjlighet till 
förlängning efter nytt beslut av Förbundsstyrelsen."; 

att     bifalla utskottets ändringsyrkande i övrigt; samt 
att  med gjorda ändringar godkänna propositionen om organisation i sin helhet (bilaga 5). 

 
 
Proposition om arvoden 

 
Kongressen beslutade 

 
att     bifalla Förbundsstyrelsens förslag, och Ann-Katrine Östlings yrkande, om ersättning till 

ordförande; 
att     bifalla utskottets ändringsyrkande i övrigt; samt 
att  med gjorda ändringar godkänna propositionen om arvode i sin helhet (bilaga 6). 

 
 
Proposition om visioner, mål och inriktningar 2016-2019 
 
Kongressen beslutade 

 
att     avslå Nils-Eric Tedgårds yrkande om följande modifiering av utskottets förslag: 1. Att 

under portalparagrafen lägga till ”Att lönefrågan är psykologförbundets högst prioriterade fråga.”. 2. 
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Att under rubriken ”Påverkansarbete” lägga till punkten ”Psykologer ska nå samma lönenivå som 
jämförbara akademiska grupper inom tio år.”; 

att     bifalla Nils-Eric Tedgårds yrkanden om följande modifiering av utskottets förslag: Att 
under Vision 1, 3 st. lägga till ”lön” mellan orden ”psykologernas” och ”status”;   

att     bifalla Peter Westbergs yrkande om följande modifiering av utskottets förslag:  Under 
Vision 2, 4 st,  meningen som lyder "Ingen ska behöva tveka om att psykologer har rätt att 
självständigt bedriva psykoterapeutisk behandling och ställa diagnos" ändras till "Ingen ska behöva tveka 
om att psykologer har rätt att självständigt bedriva psykologisk behandling (inklusive psykoterapi) och 
ställa diagnos.”; 

att     bifalla Sara Henrysson Eidvalls yrkande om följande modifiering av utskottets förslag: 
Under Vision 2, st 4, sista bisatsen stryka orden ”ensamrätt på psykologisk testning”;  

att     bifalla Patrik Linds yrkande om följande modifiering av utskottets förslag: Under Vision 2, 
st 5, lägga till ”Förutom direkt ledningsansvar behöver även psykologer finnas som sakkunniga på 
samtliga beslutande nivåer för att säkerställa det psykologiska perspektivet i en tvärprofessionell 
verksamhet.”; 

att     bifalla Ann-Sofie Hansson Pourtaheris yrkande om följande modifiering av utskottets 
förslag: Under rubriken ”Rådgivning/Service” lägga till i 6:e punkten ”i dialog med” före ordet 
”egenföretagare” ; 

att     bifalla Birgitta Ingridsdotters yrkande om följande modifiering av utskottets förslag: Under 
rubriken ”Rådgivning/Service”  lägga till en 7:e punkt med lydelsen ”att till rådskonferensen 2017 
utreda hur Psykologföretagarna kan återuppstå som bolag eller liknande”; 

att     bifalla Joel Rutschmans yrkande om följande modifiering av utskottets förslag: Under 
rubrikerna ”Rådgivning/Service”, ”Mål för kongressperioden”, ändra den sista punkten genom att 
stryka ”öka” och ersätta med ”fördubblas”; 

att     bifalla Jonas Olssons yrkande om följande modifiering av utskottets förslag: Under 
rubriken Utbildning 6 st, 1 p, ersätta ”arbetslivs- och organisationspsykologi” med  ”arbets- och 
organisationspsykologi”; 

att     bifalla Nils-Eric Tedgårds yrkande om följande modifiering av utskottets förslag: Under 
rubriken ”Påverkansarbete” 8 st, lägga till en punkt med lydelsen ”Förbundet har som mål att 
under mandatperioden utvärdera hur strategin med individuell lönesättning fungerat.”; 

att     avslå utskottets yrkande att under rubriken Kommunikation och förbundsutveckling, 3 st, 1 
p lägga till ”80%” efter ”ökar”; 

att     bifalla utskottets ändringsyrkande i övrigt; samt 
att     med gjorda ändringar godkänna propositionen om visioner, mål och inriktningar i sin 

helhet (bilaga 7). 
 
Kongressen beslutade dessutom 
 
att     bifalla följande yrkande av Ann-Sofie Hansson Pourtaheri: Att psykologernas 

löneutveckling och lönespridning redovisas i verksamhetsberättelsen; samt  
att     bifalla följande yrkande av Thomas Drost: Att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att ta fram 

förslag på konkreta målnivåer för samtliga mål där det är tillämpligt och återkomma med 
dessa förslag till rådskonferensen 2017. 

 
 
Proposition om specialistutbildningen 

 
Kongressen beslutade 

 
att     avslå följande yrkande av Lars-Olof Nilsson: ”Att förslaget återremitteras.” ; 
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att     bifalla Karin Settergren yrkande om följande modifiering av utskottets förslag: Att under 
Beskrivning av specialistordningen, Befintliga specialiteter ändra den åttonde punkten till  
”Funktionshindrens psykologi (Specialist i funktionshindrens psykologi)”; 

att     avslå Bengt Perssons yrkande om följande ändring av utskottets förslag: Att punkten om 
randning,sid 5, rad 29, skrivs in i utbildningsplanen; 

att     avslå Carl Åborgs yrkande om följande ändring av utskottets förslag: ”Tillägg sid 4 överst: .de 
ej överlappar befintliga specialiteter”;  

att     avslå Carl Åborgs yrkande om följande ändring av utskottets förslag: Att de tre 
övergripande specialiteterna klinisk, pedagogisk och arbets- och organisationspsykologi 
behålls och de åtta nya kliniska specialiteterna kallas inriktningar;  

att     avslå utskottets yrkande att under rubriken Genomförande, punkt 3, lägga till ”... och även av 
universitet” ; 

att     bifalla utskottets ändringsyrkande i övrigt; samt 
att     med gjorda ändringar godkänna propositionen om specialistutbildningen i sin helhet (bilaga 

8). 
 
Kongressen beslutade dessutom 
 
att     bifalla följande yrkande från Peter Westberg: Att specialiseringstjänstgöringen för 

psykologer skall benämnas STP i stället för ST. En psykolog under specialisering kommer 
då benämnas STP-psykolog i stället för ST-psykolog.  

att     bifalla följande yrkande från Bengt Persson: Att specialistrådet och specialistkansliet får i 
uppdrag att ta fram ett konkret förslag på hur kunskap om att leda verksamheter ska byggas 
in i specialistutbildningen till rådskonferensen 2017, samt 

att     avslå följande yrkande från Kerstin Johannesson: Att kongressen uppdrar åt 
förbundsstyrelsen att utreda om ett och samma skriftliga arbete kan användas i alla tre 
nivåer: för psykologexamen, för psykoterapeutlegitimation och som skriftligt 
specialistarbete (SSA). 

 

 
Proposition om medlemsavgifter 

 
Kongressen beslutade 
 
att     bifalla utskottets förslag; samt 
att  med gjorda ändringar godkänna propositionen om medlemsavgifter (bilaga 9). 

 
 
Proposition om ändrad tidpunkt och ändrade ledtider för kongressen 

 
Kongressen beslutade  
 
att     bifalla utskottets förslag att utan ändringar godkänna propositionen om ändrad tidpunkt 

och ändrade ledtider för kongressen. 

 
 
Proposition om stadgar 

 
Kongressen beslutade  
 
att     utan ändringar bifalla propositionen; 
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att  fastställa den nya lydelsen av stadgan; samt 
att     förklara beslutet omedelbart justerat. 

 
 
Proposition om att lägga ner förening,  

 
Kongressen beslutade  
 
att     bifalla utskottets förslag att utan ändringar godkänna propositionen om att lägga ner 
förening. 

 
 
12. Motioner och motionssvar 
 
Motion 1 – Fortsatt fokus på psykologers arbetsmiljö 

 
Kongressen beslutade, i enlighet med utskottets förslag, 
 
att     bifalla motionen. 
 
 
Motion 2 – Prioritera arbetet med arbetsmiljöfrågor 
 
Kongressen beslutade, i enlighet med utskottets förslag, 
 
att     avslå motionens första,  andra och fjärde att-satser,  
att     bifalla motionens tredje och femte att-satser, samt 
att     bifalla följande nya att-sats: Att uppdra till förbundsstyrelsen att beakta möjligheten att göra 

uppföljande arbetsmiljöundersökningar regelbundet. 
  
 
Motion 3 - Sex timmars arbetsdag 
 
Kongressen beslutade, i enlighet med utskottets förslag, 
 
att     avslå motionens första att-sats till förmån för följande nya att-sats: 

 
att  Sveriges psykologförbund verkar i det långa perspektivet för 35 timmars arbetsvecka 
för psykologer, samt 
 

att     avslå motionens andra att-sats. 
 

 

Motion 4 - Fler psykologer som chefer 
 

Kongressen beslutade, i enlighet med utskottets förslag, 
 

att     anse motionen besvarad. 
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Motion 5 – Fortbildning 

 
Kongressen beslutade  
 

att     avslå motionen. 
 

 

Motion 6 – Hantera konflikter vid fackliga förhandlingar 
 

Kongressen beslutade, i enlighet med utskottets förslag, 
 
att     bifalla motionens samtliga att-satser. 
 

 

Motion 7 – Påverka höga beslutsfattare 
 

Kongressen beslutade  
 

att     bifalla motionen. 
 
 
Motion 8 – Transkulturell kompetens 
 
Kongressen beslutade, i enlighet med utskottets förslag, 
 
att     bifalla motionens första att-sats, 
att     anse motionens andra och tredje att-satser besvarade, samt 
att     avslå motionens fjärde och femte att-satser. 
 
 
Motion 9 – Psykologtidningens ställning 
 
Kongressen beslutade, i enlighet med utskottets förslag,  
 
att     anse motionen besvarad. 
 

 
Motion 10 - Struktur för stöd till förbundets lokalföreningar 
 
Kongressen beslutade, i enlighet med utskottets förslag 
 
att     avslå motionens första att-sats, samt 
att     bifalla motionens andra att-sats.  
 
 
Motion 11 - Studenthandläggare 
 
Kongressen beslutade,  i enlighet med utskottets förslag,  
 
att     avslå motionen,  
 
Kongressen beslutade dessutom 
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att     bifalla Emma Sjögrens yrkande: Att Sveriges Psykologförbund verkar för att formalisera 

uppdraget för studenternas kontaktperson. 
 
 
Motion 12 - Studeranderådets organisation 
 
Kongressen beslutade  
 
att     bifalla motionens första och fjärde att-satser, 
att     avslå motionens andra att-sats, samt  
att     anse motionens tredje att-sats besvarad. 
 
 
Motion 13 – Farmakologisk kompetens  
 
Kongressen beslutade, i enlighet med utskottets förslag, 
 
att     anse motionens första att-sats besvarad, 
att     avslå motionens andra att-sats, samt 
att     anse motionens tredje att-sats besvarad. 
 
 
Motion 14 - Hur väl psykologprogrammet förbereder studenter för det kommande 
arbetslivet. 
 
Kongressen beslutade, i enlighet med utskottets förslag, 
 
att     bifalla motionen. 
 
 
Motion 15 - Promotionsarbete för ökad mångfald på psykologprogrammet 
 
Kongressen beslutade, i enlighet med utskottets förslag, 
 
att     avslå motionens första och tredje att-satser, samt 
att     anse motionens andra att-sats besvarad. 
 
 
Motion 16 - Utbildningsplatser  
 
Kongressen beslutade, i enlighet med utskottets förslag, 
 
att     avslå motionen. 
 
 
Motion 17 - Psykologförbundet bör verka för att psykologutbildningarna 
ges vid medicinska fakulteter 
 
Kongressen beslutade, i enlighet med utskottets förslag, 
 



 

10 

att     anse motionen besvarad. 
 
 

Motion 18 – Integrera PTP i utbildningen  
 
Kongressen beslutade, i enlighet med utskottets förslag, 
 
att     avslå motionen. 
 
 
Motion 19 – Kvalitetssäkrad PTP-tjänstgöring  
 
Kongressen beslutade, i enlighet med utskottets förslag, 
 
att     anse motionens första att-sats besvarad, samt 
att     bifalla motionens andra att-sats. 
    
 
Motion 20 – PTP tjänstgöringen  
 
Kongressen beslutade, i enlighet med utskottets förslag, 
 
att     anse motionens första och tredje att-satser besvarade, samt 
att     bifalla motionens andra att-sats. 
  

 
Motion 21 - Behov av specialistbefattningar på kommunala arbetsplatser 
 
Kongressen beslutade, i enlighet med utskottets förslag, 
 
att     bifalla motionens samtliga att-satser. 
 
 
Motion 22 – Specialistutbildningen borde se ut som läkarnas 
 
Kongressen beslutade, i enlighet med utskottets förslag, 
 
att     anse motionen besvarad. 
 
 
Motion 23 - Struktur för stöd till förbundets lokalföreningar 
 
Kongressen beslutade, i enlighet med utskottets förslag, 
 
att     anse motionen besvarad. 
 
 
Motion 24 - Specialistutbildning i klinisk psykologi 
 
Kongressen beslutade, i enlighet med utskottets förslag, 
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att     anse motionen besvarad. 
 
 
Motion 25 - Specialistutbildningens fortsatta organisering och finansiering 
 
Kongressen beslutade, i enlighet med förbundsstyrelsens förslag, 
 
att    avslå att-satserna 1 och 3, samt 
att  anse att-satserna 2, 4 och 5 besvarade. 
 

 

Motion 26 - Ändring av specialistkollegiets sammansättning 
 
Kongressen beslutade, i enlighet med utskottets förslag, 
 
att     avslå motionen. 
 
 
Motion 27 - Handbok om kliniska psykologers uppgifter 
 
Kongressen beslutade, i enlighet med utskottets förslag, 
 
att     anse motionens samtliga att-satser besvarade.      
 
 
Motion 28 - Implementering av policydokumentet evidensbaserad  
psykologisk praktik 
 
Kongressen beslutade, i enlighet med utskottets förslag 
 
att     anse motionens att-sats 1a besvarad, samt 
att     bifalla motionens att-satser 1b och 2. 
 
 
Motion 29 - Legitimationsbeviset 
 
Kongressen beslutade  
 
att     avslå motionens samtliga att-satser. 
 
 
Motion 30 - Psykologassistentarbete 
 
Kongressen beslutade  
 
att     i enlighet med utskottets förslag, anse motionens första och tredje att-satser besvarade, 

samt 
att     på yrkande av Oskar Eriksson bifalla att-sats två med följande nya lydelse: Att Sveriges 

Psykologförbund till sina yrkesverksamma medlemmar såväl som medlemmar aktuella för 
psykologassistenttjänster (t.ex. psykologstudenter och psykologer med utländsk utbildning) 
sprider information om psykologassistenttjänster.  
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Motion 31 - Ökad synlighet i samhällsdebatten 
 
Kongressen beslutade, i enlighet med utskottets förslag  
 
att     bifalla motionen. 
 
 
Motion 32 - Förbundets internationella engagemang, särskilt i EuroPsy 
 
Kongressen beslutade, i enlighet med utskottets förslag 
 
att     bifalla motionens första att-sats, 
att     bifalla motionens andra att-sats, 
att     anse motionens tredje att-sats besvarad, samt 
att     anse motionens fjärde att-sats besvarad. 
 
 
Motion 33 - Lönefrågan, den viktigaste frågan 
 
Kongressen beslutade  
 
att     i enlighet med utskottets förslag anse motionen besvarad, samt 
att     bifalla följande nya att-satser: 

på yrkande av Maria Nermark, att  förbundet tillskapar en lönestrategi som görs känd 
bland medlemmar.  
på yrkande av Ylva Booberg Millhed, att  lönefrågan ska vara högprioriterad i 
psykologförbundets arbete, att  förbundsstyrelsen ska verka för att psykologer blir 
prioriterad grupp i akademikergruppen, att stora resurser ska läggas på lönefrågan, samt att 
det ska löna sig att stanna på sitt arbete med särskild tonvikt på att erfarna psykologers 
kompetens tas tillvara. 

 
 
Motion 34 - Ny medlemskategori och medlemsavgift 
 
Kongressen beslutade, i enlighet med utskottets förslag, 
 
att     anse motionens första att-sats besvarad, samt 
att     avslå motionens andra att-sats. 
 
 
Motion 35 – Nya riktlinjer för fördelning av aktivitetsbidrag 
 
Kongressen beslutade  
 
att     bifalla motionens samtliga att-satser. 
 
Kongressen beslutade dessutom 
  
att     bifalla Kerstin Johannessons tilläggsyrkande enligt följande: Att det ska finns möjlighet för 

både psykologföreningar, yrkesföreningar och nätverk att söka bidrag från 
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förbundsstyrelsen för aktiviteter som är viktiga för förbundet att psykologer medverkar i på 
nationell nivå. 

 
 
Motion 36 - Psykologutbildning från annan ort eller utomlands 
 

Kongressen beslutade  
 
att     anse motionens första och tredje att-satser besvarade, samt 
att     avslå motionens andra att-sats. 
 
 
Motion 37 – Utbyte av medlemstidningar med andra psykologförbund 
 
Kongressen beslutade, i enlighet med utskottets förslag, 
 
att     bifalla motionen. 
 
 

13. Valfrågor: 
 

a. Val av förbundsordförande 
 
Kongressen beslutade enhälligt, i enlighet med valberedningens förslag,  
 
att  välja Anders Wahlberg. 

 
 
b. Val av 1:e vice ordförande 
 
Kongressen beslutade enhälligt, i enlighet med valberedningens förslag, 
 
att  välja Ulrika Sharifi. 

 
 
c. Val av 2:e vice ordförande 
 
Kongressen beslutade enhälligt, i enlighet med valberedningens förslag,  
 
att  välja Elinor Schad. 

 
 
d. Val av 7 yrkesverksamma ledamöter 
 
Kongressen beslutade, i enlighet med valberedningens förslag,  
 
att  välja: 
 

Thomas Drost, 
Björn Hedquist,  
Martina Holmbom, 
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Magnus Rydén, 
Maria Nermark, 
Sara Renström, samt 
Tove Gelin. 

 
 
e. Val av 2 studerandeledamöter jämte 3 suppleanter 
 
Kongressen beslutade enhälligt, i enlighet med studeranderådets förslag,  
 
att  välja: 
 

Emma Henning, ordinarie, 
Oskar Lorentzi Wall, ordinarie, 
Emma Sjögren, suppleant, 
Ellinor Wilson, suppleant, samt 
Karl Eriksson Dahl, suppleant. 

 
 
f. Val av förtroenderevisor jämte suppleant 
 
Kongressen beslutade, i enlighet med valberedningens förslag,  
 
att  välja: 
 

Birgit Hansson, samt 
Marie Olausson, suppleant. 

 

 
g. Val av ordförande i Etikrådet 
 
Kongressen beslutade enhälligt, i enlighet med valberedningens förslag,  
 
att  välja Kristina Taylor.  

 
 
h. Val av vice ordförande i Etikrådet 
 
Kongressen beslutade enhälligt, i enlighet med valberedningens förslag,  
 
att  välja Birgitta Johansson Niemelä.  

   
 
 
i. Val av ledamöter i Etikrådet 
 
Kongressen beslutade enhälligt, i enlighet med valberedningens förslag,  

 
att  välja: 
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Bo Heilskov Elvén (för två mandatperioder),  
Patrik Lind, samt 
Åsa Prestby-Magnusson. 
 

 
 
j. Val av ledamöter i Specialistrådet 
 
Kongressen beslutade enhälligt, i enlighet med valberedningens förslag,  

 
att  välja: 
 

Sofia Strand,  
Tatja Hirvikoski, samt 
Malin Öhman. 

 
 
k. Val av sammankallande Specialistrådet 
 
Kongressen beslutade enhälligt, i enlighet med valberedningens förslag,  
 
att  välja Carl Åborg.  

 
 
l. Val av ordförande i Studeranderådet 
 
Kongressen beslutade enhälligt, i enlighet med studeranderådets förslag,  
 
att  välja: 
 

Linus Olsson Collentine, ordförande, samt 
Sebastian Röhlcke, vice ordförande. 

 
 
m. Val av ordförande i Vetenskapliga rådet 
 
Kongressen beslutade enhälligt, i enlighet med valberedningens förslag, 

 
att  välja Petri Partanen. 

 
 
n. Val av två vice ordföranden i Vetenskapliga rådet 
 
Kongressen beslutade enhälligt, i enlighet med studeranderådets förslag,  
 
att  välja: 
 

Magnus Sverke, samt 
Malin Broberg. 
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o. Val av ordförande i valberedningen 
 
Kongressen beslutade  

 
att  välja Julia Stenberg. 
 
 

p. Val av 5 ordinarie ledamöter och 6  suppleanter i valberedningen 
 
Kongressen beslutade  
 
att  välja: 
 

Linda Gjertzon, ordinarie, 
Oskar Eriksson, ordinarie, 
Sara Marklund, ordinarie, 
Rauli Sulanko, ordinarie, 
Helena Seidl, ordinarie, 
Angelica Hörberg, suppleant, 
Anna Sandell, suppleant, 
Kerstin Twedmark, suppleant, 
Siri Mogren, suppleant, 
Cecilia Bolander, suppleant; samt 
Per Fallenius, suppleant. 

 
 
14. Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor. 
 
 

15. Kongressen avslutas 
 
Ordföranden förklarade kongressen avslutad. 
 
 
Stockholm 2016-12-19 
 
  
Mahlin Lenerius Maria Lindhe Nils Erik Solberg 
sekreterare sekreterare  sekreterare 
 
 
 
Sara Svanlund Freddy Grip 
ordförande ordförande 
 
 
 
Ann-Sofie Hansson Pourtaheri Jonas Olsson 
justerare justerare 


