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  PROTOKOLL 
 
Styrelsemöte 
Psykologföreningen i Västra Götalandsregionen 2007-03-19 
 
Närvarande: Fredrik Wagnström (ordförande) 
 Gunilla Petersson Bergström (vice ordförande)  
 Karin Simonsson (kassör) 
 Anne Anderzon 
 Eva Björklund  
 Alma Bengtsson 
  
Lokal: HMC:s konferensrum, Nordstadstorget 
 
 
§ 1 Ordföranden hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 
§ 2 Ett tillägg till dagordningen, som bör stå rutinmässigt: genomgång föregående 

protokoll. 
 

§ 3 Till sekreterare utsågs i sekreterarens frånvaro Gunilla Petersson Bergström, vilket 
godkändes. Till justerare utsågs Alma Bengtsson, vilket godkändes. 
 

§ 4 Övriga frågor: P g a Ingers frånvaro bordläggs dessa frågor till nästa möte 26 april. 
 

§ 5 Information om föreningens anslag från förbundet: sek 35 000. Disponibelt 
belopp idag  c:a sek 45 000.  
Diskuterar möjligheterna att få tilläggsanslag från förbundet i samband med 
lobbymöte i höst. Ut har fått löfte från Lars Ahlin om detta, vi måste då komma in 
med specificerade kostnader. 
 

§ 6 Fredrik informerar om idéerna kring opinionsmötet; ett samtal mellan Per-Magnus 
Johansson, Boo Johansson (ansvarig för kurs kring primärvård), en norsk kollega 
från Psykologförbundet i Norge, politiker och allmänhet. Samtalet rinner vidare; 
kan Ingela Thylefors vara ett alternativ till Boo Johansson? Ett annat alternativ är 
Philip Hwang. Detta behöver diskuteras vidare. Några större kostnader tycker vi 
inte att vi vill ta på oss. (från arb gruppens möte) 
 
Dagen är tänkt att kombinera med seminarium för psykologer, som är chefer, 
tillsammans med den norske psykologen. I Norge finns psykologer på annan plats i 
organisationerna än här. Det är vanligare med psykologer som chefer, och 
yrkesgruppen har en större auktoritet än här. 
 
Karin informerar om att psykologer inom primärvård skapat ett nätverk, och vill 
sanktionera detta uppåt i org. Vill anpassa uppgifter för specialister. 
 
Diskussion om att sätta diagnos (igen!). Läkare sätter ”huvuddiagnos”, psykologer 
sätter (mini??) diagnos eller vad? Behöver diskuteras ytterligare. 
 

§ 7 Informerar om förhandlargruppen SU:s möte 11 april. 
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  PROTOKOLL 
 
Styrelsemöte 
Psykologföreningen i Västra Götalandsregionen 2007-03-19 
 

 
§ 8 Information om after work och medlemsmöte 26 april. Att styrelsen informerar 

om kongressen. Tanken på inbjudna talare från råden, får stå över tills vi vet hur 
råden slutligen kommer att se ut efter kongressen. 
 

§ 9 Fredrik har kontaktat bitr förhandlingschef/ombudsman Lars Karlsson ang 
lönesamtalsutbildning. . Inga lokala fackliga kurser planerade f n. Fackligt 
nybörjarstöd finns i web-baserad form numera i stället. 
 

§ 10 Uppvaktning av Eva Johansson, förhandlingschef inom VG-regionen kommer att 
ske till hösten. Inger E och Lars Karlsson sköter detta. Inger och Fredrik 
uppvaktar kring ptp-lönerna. 
 
Facklig aktivitet NU-sjukvården olöst. ”Ronny” håller på att bearbetas. Behöver 
vara klart inför löneförhandlingar. 
Valberedningen vill ha input till ny styrelse. Har inte längre så stort kontaktnät. 
Meddela Solveig Olausson (sammankallande i VB) Ut informerar om att Solveig 
brukar bjudas in till sista styrelsemötet för våren. 
 
Lista aktuella förtroendemän. (ständig fråga) Fredrik skapar rutinen för anmälan 
om fackliga förtroendemän. Ut föreslår anmälan i pappersform p g a dess högre 
formella status. 
 
Diskussion om fackliga förtroendemäns ställning på arbetsplatsen/rättigheter. 
Sök på nätet efter Lag om fackig förtroendeman. 
 
All information som är öppen för fackiga förtroendemän läggs ut på hemsidan. 
 
Margret Andersson funderar på att lämna styrelsen. Tycker det är svårt att 
kombinera med uppgiften som samordnande psykolog.  
 

§ 11 Ordförande avslutar mötet. 
 
Landvetter 2007-03-24 

  
 

  
 Fredrik Wagnström, ordf                  Gunilla Petersson Bergström, sekr 

 
  
  
 Justeras: Alma Bengtsson 
 
 

    
 

 


