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Protokoll styrelsemöte PVGR 080116 
 
 
Plats: Kungshöjd konferens, Göteborg 
 
Närvarande: Fredrik Wagnström, Eva Björklund, Anne Anderzon, Patrik Lind, Eva Steen, 
Joel Danielsson, Gunilla Petersson Bergström, Anette Sandström Sabell, Anna Anderzon, 
Emma Karinsdotter Jacobsson, Helena Petersson, Inger Eriksson, Alma Bengtsson, Ann-
Charlotte Wulcan, Eva Björklund 
 
1 § Mötet öppnades av ordförande Fredrik Wagnström.  
En presentationsrunda av alla närvarande ledamöter och suppleanter ägde rum. Var ledamoten 
har sin huvudsakliga arbetsplatsen i regionen benämns. Det konstaterades att de flesta 
verksamhetsområden inom VG-regionen genom ledamöternas sammansättning finns 
representerade. dock inte någon ledamot som är verksam inom primärvården.  
 
2§ Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes.  
 
3§ Val av justerare 
Gunilla Petersson Bergström valdes enhälligt till justerare av dagens protokoll.  
 
4§ Anmälan av övriga frågor 
Flera övriga frågor anmäldes. Se vidare under punkten övriga frågor 
 
5§ Genomgång av föregående mötesprotokoll 
13§ i föregående protokoll har nu följts upp då ordförande Fredrik Wagnström talat med Hans 
Persson på förbundets kansli, Reseersättningssumman är 18 kr/mil. Innestående 
ersättningsfordringar på utlagt belopp riktade mot PVGR med avseende på detta har nu 
reglerats. 
 

6§ Anmälan/avanmälan av fackliga förtroendemän 

Ordförande Fredrik Wagnström rapporterade att Josefin Östlind är anmäld till arbetsgivaren 
som facklig förtroendeman.  

 

7§ Val av kassör för föreningen och föreningens ekonomi 
Emma Karinsdotter Jacobsson valdes enhälligt till föreningens kassör.  

Under föregående verksamhetsår var utgifterna för föreningen omkring 35 000 kronor och det 
gjordes ett femtontal utbetalningar från föreningens konto.  

 

8§ Beslut om kassörens rätt att teckna föreningens konton 
Styrelsen beslutade att uppdra åt Emma Karinsdotter Jacobsson att teckna föreningens konton. 
Enligt tidigare styrelsebeslut har också ordförande detta uppdrag. Sålunda beslutade också 
styrelsen i år att uppdra även åt ordförande Fredrik Wagnström att teckna föreningens konton.  
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9§ Adjungering av studerandemedlemmar 
Under dagens möte var Alma Bengtsson närvarande som adjungerad studerandemedlem. Men 
Alma Bengtsson kommer att avsluta sitt uppdrag, ett nyval har redan ägt rum av RFS och att 
man då föreslagit Karin Alvinge som adjungerad studerandemedlem i styrelsen. Men i de fall 
Karin inte har möjlighet att närvara kommer Alma Bengtsson att fungera som hennes 
ersättare. Detta förslag godkändes av styrelsen. Alma Bengtsson tog tillfället i akt att tacka för 
den tid hon deltagit i styrelsens arbete och hon kallar bland annat denna erfarenhet på en gång 
för både rolig och givande.   

 

10§ Föreningens ekonomi 
För närvarande har föreningen ca 10 000 kronor på kontot, efter att ordförande Wagnström 
sedan föregående styrelsemöte betalat en del fakturor. I den närmsta planeringen ligger att 
äska medel från förbundet för det kommande årets planerade verksamhet. Inom kort kommer 
förfrågan från Hans Persson att sändas ut. 

 

11§ Information från förbundets förbundsstyrelse  
Inget nytt fanns att rapportera.  

 

12§ Övriga frågor 
Planerade aktiviteter 
 
  A1) Löneutbildning för medlemmar som har förtroendeuppdrag som löneförhandlare 
för psykologförbundet, eller för medlemmar som funderar på att åta sig ett sådant 
uppdrag. Detta kommer att äga rum 4/2 i Alingsås.  
 
 A2) Löneseminarium x 4, om medlemsintresse finnes är det inplanerat fyra 
löneseminarier för medlemmar som vill träffas för att diskutera individuella 
löneförhandlingsfrågor och psykologförbundets lönearbete. Av dessa är två planerade 
till våren i Borås och Göteborg och två till hösten i Skövde och Vänersborg.   
 
A3) Opinionsmöte: rätten till psykisk hälsa II. Under föregående verksamhetsår 
gjordes ett omfattande planeringsarbete som delvis stöp på mållinjen. Tanken var att 
följa upp och ytterligare bredda mötet som ägde rum under valåret 2006 på Världskul-
turmuseet under titeln Rätten till psykisk hälsa. Både politiker och allmänhet var in-
bjudna. Detta skall följas upp i år. Det talas om att bjuda hit representanter för den 
norska hälsovården samt politiker och allmänhet. Vid nästkommande styrelsemöte ska 
en arbetsgrupp utses för att föra detta arbete i hamn.  
 
A4) Möte med VG-regionens centrala personalavdelning med anledning av PTP-
ersättningen. Ordförande Fredrik Wagnström berättar att SACO lönesök ger vid 
handen att PTP lönen i VG-regionen ligger ca 3000 kr under det landsting som ligger 
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näst lägst i Sverige. Detta missförhållande kommer att påtalas och ett möte är redan 
inplanerat.  
 
A5) Identifierande av psykologförbundets grundåtaganden i förhållande till 
arbetsgivaren där det nu finns brister.  Inom PVGRs styrelse finns det en medvetenhet 
om att vissa centrala fackliga funktioner, som lagen föreskriver, nu saknar 
representation. Dessa platser bör identifieras och analyseras för att se om någon av 
dem har en så stor strategisk funktion att det bör göras ytterligare fackliga 
ansträngningar för att finna en representant till dem.  
 

Förslag på aktiviteter, som fortfarande är på planeringsstadiet. 
  

A6) Inger Eriksson  föreslår att PVGR bjuder in Lars-Göran Olausson, som på 
uppdrag av VG regionen utreder primärvårdens organisation. Anna Bierbraier är 
förbundets representant i arbetet. Eva Steen undersöker möjligheten att använda en 
lokal på Stora Nygatan för mötet. 
 
A7) Psykologidagarna i IHPUs regi. Under hösten 2008 psykologidagarna att äga rum 
i Göteborg istället för Stockholm (Hotell 11 på Eriksberg). Från IHPUs håll kommer 
man att  söka kontakter med VG-regionen som finansiär, med universitetet för att 
föreläsare ska kunna delta och man vill också ha ett samarbete med PVGR. 
Förhoppningsvis kommer massmedia att visa intresse för psykologin - hur kan PVGR 
på bästa sättt använda sig av detta. Verkställande direktör för IHPU, Bengt Brattgård, 
har redan varit i kontakt med PVGRs ordförande Fredrik Wagnström, och önskat ta 
del av material. Denna fråga hänskjuts till styrelsen.  
 
A8) Debattartikel. PVGR bör synas i dagspresen. Som exempel lyfts gårdagens GP 
(15 januari 2008) debattartikel från förbundsordförande Lars Ahlin, som lyfter fram 
psykologens roll i dagens hälsovård.  
 
A9) Kongressombudsnätverk: I Västra Götaland finns det sju kongressombud. Dessa 
väljs av förbundets medlemmar för att delta på förbundets kongress där styrelsen väljs. 
Dessa kongressombud har nu inom VGregionen träffats ett par gånger för att försöka 
”nätverka” och arbetar på en gemensam debattartikel för att föra ”psykologins” talan 
gentemot allmänheten.  
 
A10) Nyrekrytering till psykologförbundet. En riktad insats mot framförallt 
psykologstudenter diskuteras. Av strax under 11000 legitimerade psykologer är ca 
8000 anslutna till förbundet.  
 
A11) Samverkan med de lokala föreningarna inom PVGR. De aktiva yrkesföreningar 
som finns inom regionen, bör PVGR undersöka eventuella samverkansformer med.  
 
A12) Chefsklubb:  Under 2007 anordnades ett uppskattat möte för psykologer som är 
verksamma som chefer och samordnare inom VG-regionen. Eftersom chefer är en 
strategiskt viktig grupp är det väsentligt att kunna hålla kvar dem inom förbundet – 
men också att kunna erbjuda dem något från fackligt håll. En mötesplats för 
psykologer som är chefer anordnad av förbundet bör diskuteras vidare.  
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A13) Uppföljande seminarium för de som genomgått den fackliga grundkursen på 
nätet. 
 
A14) Former för bättre synkronisering mellan psykologförbundet centralt och PVGR 
 
A15) Mentorskap i förhållande till de som är intresserade av att finna vägar för ett 
fackligt engagemang.  

 

a) Yrkesseminarium för studerande 

Studeranderepresentant Alma Bengtsson undrar om det kan komma en klinisk psykolog 
från primärvården för att tala om sin yrkesverksamhet på ett seminarium på psykologiska 
institutionen. Hon önskar gärna att förslag på namn kunde komma till henne per mail på:  
Gusbenal@student.gu.se.  
 

c) PTP-dag  

Studeranderepresentant Alma Bengtsson önskar bjuda in Inger Eriksson för att tala om 
PTP året på psykologiska institutionen. Det beslutas att de kommer att ha en kontakt om 
detta.  
 

d) Anmälan till SACO VG.   

SACO kommer strax att ha årsmöte, de undrar vilka psykologförbundet vill ha till 
representanter. Psykologförbundet har rätt till två representanter där. Inger Eriksson och 
Fredrik Wagnström har tidigare varit valda. Styrelsen väljer enhälligt att Fredrik 
Wagnström och Inger Eriksson fortsätter sitt representantskap.  
 

e) Praktikplatser 

Frågan som aktualiserats av Eva Steen bordläggs pga tidsbrist till nästa möte  

 

13§ Mötet avslutas 
Wagnström tackar för den inspirerande dagen och hoppas att detta det första mötet har varit 
givande för alla närvarande. 

 

Joel Danielsson    Fredrik Wagnström 

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

Sekreterare                                                                                           Ordförande  

Gunilla Petersson Bergström 

………………………….. 

Justerare 


