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Protokoll konstituerande styrelsemöte PVGR 071205 
 
Plats: Regionens hus, Norra Hamngatan 14, Göteborg 
 
Närvarande: Fredrik Wagnström, Eva Björklund, Anne Anderzon, Patrik Lind, Eva Steen, 
Joel Danielsson, Gunilla Petersson Bergström, Anette Sandström Sabell 
 
 
1 § Mötet öppnas 
Mötet öppnas av ordförande Fredrik Wagnström. En presentationsrunda av alla närvarande 
ledamöter och suppleanter äger rum. Var ledamoten har sin huvudsakliga arbetsplatsen i 
regionen benämns.  
Fredrik Wagnström: Enheten för autsim och ADHD, Mölndal.  
Eva Björklund: SU Östra, psykiatri slutenvård. 
Anne Anderzon: BUP Borås, (akutvårdsenheten). 
Patrik Lind: BUP Gamlestan i Göteborg. 
Eva Steen: SU Allmänpsykiatrisk enhet.  
Joel Danielsson: Barn och Ungdomshabiliteringen Borås. 
Gunilla Petersson Bergström: Vuxenhabiliteringen Borås. 
Anette Sandström Sabell: Allmänpsykiatrisk öppenvårdsenhet, Mölndal. 
 
2 § Val av sekreterare och justerare till dagens möte 
Joel Danielsson väljs enhälligt till sekreterare för dagens möte. Gunilla Petersson Bergström 
väljs enhälligt till justerare. 
 
3 § Godkännande av Dagordningen  
Dagordningen så som den presenterats inför mötet godkännes av styrelsen. 
 
4 § Anmälan av övriga frågor 
a) Frågan om reseersättningens storlek vid användandet av egen bil med uppdrag för PVGR. 
b) Former och normer för sekreteraruppgiften inom föreningen. 
c) Arbetsgivarens frågor om medlemmars bisysslor och föreningsverksamhet. 
d) Vilka frågor är det möjligt att diskutera inom ramarna för PVGRs verksamhet.  
 
5 § Val av vice ordförande 
Styrelsen väljer Gunilla Petersson Bergström till vice ordförande. 
 
6 § Val av sekreterare 
På förslag av Gunilla Petersson Bergström beslutar styrelsen först att sekreteraruppgiften är 
av en sådan art att den går att dela på två personer. Anne Anderzon åtar sig också att till de 
kommande mötena ta med sig en liten bärbar dator så att en del av diskussionen går att 
dokumentera under sittande möte. Med dessa förutsättningar klargjorde väljer sedan styrelsen 
Joel Danielsson och Eva Björklund till sekreterare.  
 
Då frågan om sekreteraruppgiften redan är på bordet beslutas också att diskutera den övriga 
fråga som anmäldes av Gunilla Petersson Bergström och som rörde former för 
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sekreteraruppgiften, med avseende på: a) tid från möte till färdigställt av protokoll; b) 
protokollets innehåll; c) protokollets form. 
Om detta beslutar styrelsen sedan efter viss diskussion: 

a) Protokollet ska som regel färdigställas inom en vecka från mötesdatum, men aldrig 
senare än två veckor från mötesdatum. 

b) Protokollet ska vara skrivet på ett sådant sätt att också en utomstående kan förstå vad 
diskussionerna har handlat om och ha som strävan att till sitt innehåll spegla något av 
de diskussioner som också förs under mötena – detta för att protokollen ska kunna 
läggas ut på psykologförbundets hemsida och där framstå som meningsfulla för 
intresserade medlemmar att ta del av. 

c) Protokollen ska alltid skrivas på förbundets brevpapper med logo på och avslutas med 
underskrift av sekreterare längst ned till vänster, under sekreteraren återfinns 
justeraren och högerjusterar återfinns föreningens ordförande. Detta för att också den 
snabbe skumläsaren av protokollet snabbt ska få en bild av vem som har nedtecknat 
det.  

 
7 § Val av kassör 
Då inga frivilliga med erfarenhet av styrelsearbete anmäler sig till uppgiften, beslutas att 
frågan kommer att hänskjutas till nästa möte. Föreningens ordförande Fredrik Wagnström, då 
han har rätt att teckna föreningens konto och i den sittande församlingen är den som har bäst 
kännedom om föreningens ekonomi, kommer fram tills nästa möte själv att få bära upp 
kassörens funktion, dock utan att kunna titulera sig kassör då en sådan dubbelfunktion strider 
mot föreningens stadgar.  
  
8 § Beslut om kassörens rätt att teckna föreningens konto 
Frågan hänskjuts till nästkommande möte. Se 7 § ovan.  
 
9 § Beslut om mötesdagar våren 2008 
Det beslutas att: 

a) Den kommande terminens mötes tider kommer att förlängas med en halvtimme. 
Istället för att äga rum mellan klockan 14.30–16.30 kommer mötet nu att 
tidigareläggas, så den mötestid som gäller nu är 14.00-16.30. 

b) Frekvensen på en ggr/månad till och med juni månad följt av ett sommaruppehåll 
kommer att upprätthållas.  

c) Mötena kommer att hållas i centrala Göteborg. Detta är möjligt eftersom föreningen 
kan låna lokaler kostnadsfritt av regionen genom ett avtal som föreningens ordförande 
ingått med Västra Götalandsregionens kanslidirektör Bodil Warolin. Detta är också det 
mest praktiska med tanke på de resorna för alla styrelseledamöter.  

d) Med hänsyn tagen till de olika ledamöternas olika andra uppdrag försöka att förlägga 
mötesdagarna till olika veckodagar (utan fredagseftermiddagar). 

e) Ha ett heldagsmöte för styrelsen i början på terminen för att lägga upp de grova 
linjerna för årets arbete, utse arbetsgrupper för olika arbetsuppgifter samt att de nya 
styrelseledamöterna får en chans att lära känna varandra. Denna dag beslutas att äga 
rum på ett av följande alternativ, ordnade efter följande prioriteringsordning där det 
datum som styrelsen helst vill presenteras först: 16/1, 17/1, 15/1. Styrelsen uppdrar åt 
ordförande Fredrik Wagnström att besluta om vilket datum det blir och var det 
kommer att äga rum. Detta möte kommer också att vara föreningens första ordinarie 
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styrelsemöte för verksamhetsåret. Wagnström återkommer med beslut i frågan i 
samband med att han per mail gör ett utskick till styrelsen. 

f) Följande dagar gäller för ordinarie styrelsemöten under terminen: måndag 18/2, tisdag 
18/3, onsdag 16/4, torsdag 15/5, måndag 9/6 – enligt tidigare beslut klockan 14.00-
16.30 i lokal centralt belägen i Göteborg.  

 
10 § anmälan/avanmälan av fackliga förtroendemän + aktuell lista över förtroendemän 
För att i viss mån ha rätt att ta ledigt med lön för utförande av fackligt arbete, samt för att 
psykologförbundets medlemmar ska ha tillgänglig information om vilka personer som har 
förtroendeuppdrag för förbundet måste en lista på dessa finnas hos arbetsgivaren. Det är 
förbundet, genom ordförande i PVGR, som anmäler till arbetsgivaren vem som innehar ett 
förtroendeuppdrag. Målsättningen är att en uppdaterad lista också ska finnas tillgänglig på 
förbundets hemsida.  
 
Följande medlemmars förtroendeuppdrag har nyligen anmälts hos arbetsgivaren: 

- Anette Sandström Sabell 
- Hasse Ekström 
- Helena Pettersson  
- Anita Hansson 

 
Det beslutas under denna punkt också att de personer som är anmälda som revisorer och som 
tillhör valberedningen för PVGR ska anmälas som fackliga förtroendemän hos arbetsgivaren. 
 
För att listan ska hållas någorlunda aktuell måste också medlemmar som inte längre har något 
förtroendeuppdrag avanmälas. För denna procedur beslutar styrelsen att ordförande en gång/år 
skickar ett mail på sändlistan till de medlemmar som finns på listan över medlemmar med 
förtroendeuppdrag och be om att de som avsagt sig ett uppdrag själva anmäler sig till 
ordföranden. 

 
11 §  Orientering kring planerade aktiviteter 2008 (mötesdag för förhandlargruppen, 
opinionsmöte, löneseminarium x 4, facklig grundutbildning…) 
Under denna punkt skisseras snabbt de olika aktiviteter som kommer att planeras mer utförligt 
under den heldag som beslutades under 9 § i början av januari 2008. Följande aktiviteter 
nämns: 

- Opinionsmöte – Rätten till psykisk hälsa II. Möte som riktar sig mot allmänhet och 
politiker. Eventuell inbjudan av företrädare för den norska ”primärvårdsmodellen”. Ett 
eventuellt samarbete med kongressombuden för förbundet diskuteras, målsättningen är 
att få en så bred uppslutning som möjligt utan att tappa fokus på psykologens specifika 
roll.  

- Löneseminarium x 4 – utbildning i lönesamtal, berätta om det fackliga arbetet 
angående löner. Med tanke på regionens storlek planeras dessa äga rum på fyra olika 
platser i regionen. Riktar sig i huvudsak till psykologer, som är medlemmar i 
förbundet. 

- After work för psykologer i PVGR. Med målsättning nätverksbildning och 
erfarenhetsutbyte. 
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- Studerande frågor – Hur rikta arbetet mot studenterna på psykologiska institutionen. 

- Tillsammans med förbundets jurist Camilla Damell ha överläggning med Eva 
Johansson, förhandlingschef för regionen och personaldirektör Lena Larsson angående 
PTP ersättningen, datum håller på att planeras. 

- Ett Löneförhandlarnätverksmöte är preliminärt förlagt till 4/2 2008 i Alingsås på 
Grand Hotell.  

 

12 § Föreningens ekonomi 
Föreningens ekonomi beskrivs av ordförande Wagnström som god. I kassan finns cirka 30.000 
kronor – och föreningen kommer att äska pengar hos förbundet centralt inför verksamhetsåret 
2008. 

  

13 §  Övriga Frågor 
Under denna punkt diskuteras de frågor som anmälts under 4 § på dagens möte. 

a) Reseersättning: Här beslutas att styrelsen uppdrar åt ordförande Fredik Wagnström att 
efterhöra med förbundssekreterare Hans Persson om vilka regler som gäller centralt 
för detta. Ersättningsbeloppet kr/mil är en fråga som är centralt bestämd. De anspråk 
på kostnadsersättning som nu PVGR har att behandla kommer därefter att ersättas med 
de av förbundet centralt beslutade beloppen. (det handlar gissningsvis om belopp på 
17 – 18 kr/mil). 

b) Sekreterarfrågor: Denna fråga finns beslut och diskussion återgiven under 6 §, dagens 
möte. 

c) Arbetsgivarens frågor om medlemmars bisysslor och föreningsverksamhet, samt 
frågan om trohetsavtal: Frågan har väckts eftersom det kommit till ett par ledamöters 
kännedom att arbetsgivaren på vissa områden inom regionen har kommit med 
allmänna utskick till alla medarbetare och där ombett de att ange dels vilka bisysslor 
de har, men också vilken föreningsverksamhet de är engagerade i. Styrelsen beslutar 
att försöka få tag i några av dessa formulär som medlemmar ombetts fylla i för att se 
om det går att pröva de juridiska rättigheter arbetsgivaren har att efterfråga exempelvis 
vilken föreningsaktivitet en medarbetare ägnar sig åt. Styrelsen uppdrar åt Joel 
Danielsson och Anette Sandström Sabell att inför nästa styrelsemöte försöka 
införskaffa dessa ovan nämnda formulär.  I samband med denna fråga nämner också 
ordförande Fredrik Wagnström att han tillsammans med förbundets jurist Camilla 
Damell försöker att samla in olika exempel på de ”trohetsavtal” som regionen skriver 
med vissa medlemmar för att försöka säkerställa att de inte byter arbetsplats – ofta 
efter det att de fått genomgå en längre utbildning (specialistutbildning eller 
psykoterapiutbildning – det senare förefaller något vanligare). Wagnström nämner att 
det funnits indikationer på att också vissa högre ledningsfunktioner inom regionen i 
offentliga sammanhang yttrat sig negativt om detta förhållningssätt till medarbetare 
inom regionen, samt också uttalat sig svävande om den legala grund kontrakten vilar 
på. Styrelsen beslutar ge Wagnström i uppgift att försöka återfinna de skriftliga spår 
som kan finnas av dessa uttalanden för att försöka samla dem. Wagnström efterfrågar i 
sin tur tillgång till exempel på olika formulerade trohetsavtal. Joel Danielsson åtar sig 
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att inför nästkommande möte försöka förse Wagnström med ett par aktuella kopior på 
sådana pågående avtal.  

d) Vilka frågor är det möjligt att diskutera inom ramarna för PVGRs verksamhet? 
Frågan har ställts av den i styrelsen nya ledamoten Eva Steen – hon finner dock att 
hon under dagens diskussion har fått en liten bättre uppfattning om detta. Frågan anses 
sålunda delvis ha blivit besvarad under dagens diskussioner.  

 

14 § Mötet avslutas 
Dagens möte avslutas.  

 

 

 

Joel Danielsson    Fredrik Wagnström 

………………………….                                                                    …………………………. 

Sekreterare                                                                                           Ordförande  

 

 

Gunilla Petersson Bergström 

………………………….. 

Justerare 


