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Närvarande: Eva Björklund, Anne Anderzon, Karin Simonsson, Fredrik Wagnström, Gunilla 
Peterson Bergström, Inger Ericsson, Stefan de Fine Licht. 
 
 
§   1 Mötet öppnades av ordf FW. 
 
§   2 Dagordningen godkändes.  
 
§   3 Till justerare utsågs GPB. 
 
§   4 Övriga frågor: 
 AA aktualiserar frågan om löneseminarier. 
 GPB aktualiserar frågan om ersättning om kandidatersättning. 
 
§   5 Föregående mötes protokoll lästes och korrigerades.  

I detta sammanhang noteras att det planerade styrelsemötet 07 10 24 ställdes in, 
 varför något protokoll med detta datum inte existerar. 
 
§   6 En facklig förtroendeman anmäldes. 
 
§   7 Angående årsmötet på Psykologiska Institutionen 07 11 15 kl 18:00: 
 FW:s utkast till årsberättelse presenterades.  

Någon föredragshållare kommer inte att medverka. Antalet hittills anmälda 
medlemmar är lågt. 

 
§   8 FW och KS rapporterar från ett möte med revisorerna. 

Betr beslut 07 08 23, § 7, anmärker revisorerna att beslutet är otydligt.  
Ett maxbelopp ( 400 kr) borde ha angivits för den beslutade annonsen.  
FW formulerar en rutin för hur liknande ärenden ska hanteras som presenteras 
vid nästa möte. 
Frågor har också uppstått kring reseersättningen. Reseersättningen med 17kr/mil 
kan ev höjas till 18 kr/mil. Det är också oklart hur ersättning sker vid resa på 
eget månadskort. Dessa frågor behöver utredas och beslutas. 
Revisorena har också påtalat att när förtäring serveras på medlemsmöten ska 
deltagarnas namn noteras. 
KS har upprättat en lathund för kassörens arbete, till båtnad för sin efterträdare. 

 
§   9 Uppföljning av frågan om Handikappförvaltningens lokaler. 

GPB har besökt lokalerna och bedömer läget som katastrofalt ur arbetsmiljö- 
och sekretessynpunkt. Här krävs överläggning med arbetsgivaren, och ärendet 
bör i första hand drivas som arbetsmiljöfråga. 
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§ 10 Ang planerat möte med personaldirektören: 

IE samråder med förbundsstyrelsen och undersöker om Lars Karlsson eller 
Helena Antonsson även kan vara med på mötet. 

 
§ 11 Rapportering av aktuella ärenden: 
 GPB rådgör med styrelsen om hur hantera problem med en teamsamordnare. 

IE har konfererat i Spanien tsm MBL-gruppen och regionledningen. 
Sammanfattningsvis råder inte full enighet om hur MBL-samverkan ska skötas. 

 
§ 12 Rapportering efter chefsseminarium, medlemsmöte och studentmiddag: 
 FW: Chefsseminariet var bra. Det kan ev bildas en chefsklubb under PVGR. 
 FW: Medlemsmötet var bra, men deltagarna var få. 
 FW: Studentmiddagen på Valand var mycket lyckad med många deltagare. 
 
§ 13 Information från Förbundsstyrelsen: 

IE: Inkomsterna minskar då de höjda avgifterna lett till medlemstapp. Planer 
finns på att kompensera detta genom annonsintäkter från en psykologiportal på 
Internet. Det pågår en diskussion om hur detta kan finansieras initialt. 
Man bör även arbeta mer aktivt med rekrytering bland studenterna. 

 
§ 14 Avstämning av föreningens ekonomi. Den är god, konstaterar KS och FW. 
 
§ 15 Övriga frågor: 
 Dessa hänskjuts till framtida möte. 
 
§ 16 Mötet avslutades.  
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