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PROTOKOLL från styrelsemöte 06 02 03. 

Närvarande: Gunilla Petersson Bergström, Eva-Lotta Hellgren, Eva Björklund, Jenny Öberg, 
Margret Andersson, Anders Palmgren, Inger Ericsson, Anders Nyberg, Fredrik Wagnström, Stefan 
de Fine Licht. 

  

§ 1 Mötet öppnades. 

§ 2 Till ordförande och sekreterare för mötet utsågs Anders Palmgren resp 
Stefan de Fine Licht 

§ 3 Mötet ansågs behörigen utlyst. 

§ 4 Dagordningen fastställdes. 

§ 5 Föregående mötes protokoll godkändes. 

§ 6 Frågan om kassörens tillträde och firmatecknare: Gunilla Petersson 
Bergström, avgående, och Eva-Lotta Hellgren, tillträdande, löser 
övergången inbördes. 

§ 7 Rapport från möten och löneseminarier: 

Fredrik, Margret, Eva-Lotta: Läkarförbundet har bjudit in övriga SACO-
förbund till gemensamt samtal. Det finns en utbredd uppfattning att 
arbetsgivarsidan nyttjat avtalet i strid med intentionerna och ställt förbund 
mot varandra.  

Den 16/2 kommer ett möte att avhållas mellan SACO-förbunden med syfte 
att uppnå grundläggande enighet inför förhandlingarna.  

Gunilla presenterar APT-information från Handikappförvaltningen som inte 
är i linje med vad som förhandlats.  

Inger: Där kollektivavtalen sagts upp har planerade förhandlingar inställts. 
Arbetsgivaren vill förhandla om LOK, som dock är bra som det är. 
Cheferna har ofta svårt att hantera lönesättningen. De är hårt styrda 
uppifrån. 

§ 8 Strategisk diskussion. Detta är tänkt att bli en stående punkt på dagordningen. 

Inger: Vi bör betona skillnaden mellan den likartade nivå som psykologer 
ofta formellt befinner sig på och den differentiering som faktiskt finns och 
som bör avspeglas i lön.  

Viktigt att värna vår kompetens med tydliga avgränsningar mot andra 
yrkesgrupper. 
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Vi ska driva att löneförhandling ska ske med chef med mandat att besluta 
om lön. 

2(2) 

§ 9 Representanter till SACO:s representantskap: 

Inger och Gunilla kvarstår. Margret är med i nomineringsutskottet. 

§ 10 Inför den fackliga grundkursen 8-9/3 på Bohusgården, Uddevalla, med 
Lars Karlsson. 

Kursen har garanterade platser för styrelsemedlemmarna. Det finns 
ytterligare några platser upp till 15 deltagare. 

Tillfället utnyttjas även för ett styrelsemöte. 

Några frågor att ta upp med Lars: 

Hur beskrivs och jämförs våra arbetsuppgifter? Kan vi få fram en mer exakt 
terminologi för detta? 

Vad kan man göra om arbetsgivaren inte följer avtal? 

Vad gör Förbundet för att få upp lönen? 

Hur driver Förbundet centralt frågan om lönesamtalsstrukturen? 

Omvärldsbeskrivning, dvs var finns vi i förhållande till andra yrkesgrupper? 

Vad karakteriserar ett kollektivavtal? 

§ 11 Övriga frågor. 

Gunilla: Protokollen bör distribueras till alla styrelsemedlemmar direkt efter 
utskrift, och det bör ske snabbare. Sekr tar detta till sig. 

Gunilla: Ansökan om basanslag och bidrag ska vara inne före 15/2. Ordf ser 
till detta. 

Gunilla presenterar en inbjudan till en föreläsning i Halmstad 3/3 på temat 
Ung i dag. 

Kongressombuden träffas 9/3 för att planera träff för psykologerna i region 
och kommun med inbjudna politiker inför valet. Förslag på lämpliga 
politiker mottages. 

Anders P önskar inhandla ett USB-minne för att underlätta sitt arbete som 
ordförande. Styrelsen beviljar detta. 

§ 12 Mötet avslutades. 
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Vid pennan Justeras 

  

  

Stefan de Fine Licht Anders Palmgren  
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