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  PROTOKOLL 
 
Styrelsemöte 
Psykologföreningen i Västra Götalandsregionen 2007-02-20 
 
 
 
 
 
Närvarande: Fredrik Wagnström (ordförande) 
 Gunilla Petersson Bergrström (vice ordförande) 
 Karin Simonsson (kassör) 
 Inger Ericsson 
 Anne Anderzon 
 Joel Danielsson 
 Marie-Louise Kärrbrink 
 Alma Ericsson 
  
 
Lokal: SACO:s lokal Torpavallsgatan 
 
 
 
 
§ 1 Ordföranden hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 
§ 2 Dagordningen godkändes. 

Till sekreterare erbjöd sig Gunilla PB, vilket godkändes. 
 

§ 3 Studeranderepresentant Alma Ericsson välkomnades till styrelsen. Alma berättar 
om den regionala föreningen för psykologistuderande (RFS) som bildats och hur 
man håller på att organisera sig samt hitta former för fackligt forum. Förbundet 
centralt bidrar till dessa aktiviteter, enligt Inger. 
 

§ 4 Till justeringsman utsågs Joel Danielsson, vilket godkändes. 
 

§ 5 Övriga frågor:  inga frågor under denna punkt. 
 

§ 6  Ordförande berättar om ansökan till förbundet om anslag för 2007, och funderar 
över om nivån är rimlig. Vi diskuterar anslaget för 2006 och att två aktiviteter 
under 2006 bekostades av förbundet centralt, nämligen facklig grundkurs samt 
kostnaderna för det öppna mötet ”Rätten till psykisk hälsa”. 
 

§ 7 Ordförande har förslag på att inrätta arbetsgrupp för aktiviteter under året. 
Gunilla och Joel får frågan om vi kan tänka oss att delta i en arbetsgrupp för 
uppföljning på ”Rätten till psykisk hälsa”. Båda tackar ja till ett sådan grupp. 
 

§ 8 Frågor för kongressen. Kort diskussion om specialistordningen. Gunilla lyfter 
förslaget om att Psykologföreningarna kommer att få ta större ansvar för 
nomineringar. 
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§ 9 After work inbokat 26 april. Närvaro från någon ur Etikrådet eller Speicalistrådet 

diskuterades. Vissa svårigheter eftersom det är efter kongressen och det är svårt att 
veta hur råden faktiskt kommer att se ut. 
 
Från FS:  
Man arbetar på att lobba på Socialstyrelsen resp Socialdepartementet. 
 
Från SACO VG: Sacos utbildningsdag ”Arbetsmiljö och hälsa” i samband med 
årsmötet inbjuder särskilt SACO-anslutna från Handikappförvaltningen  att delta. 
Övriga SACO medlemmar är naturligtvis också välkomna. 
 

§ 10 Inga övriga frågor behandlades på detta korta möte. 
 

§ 11 Ordförande avslutar mötet, som gått i rasande fart. 
  
  
 Fredrik Wagnström, ordf                  Gunilla Petersson Bergström, sekr 

 
  
  
 Justeras:       Joel Danielsson                                  
 
 

    
 

  
  
 


