
 
 
Styrelsemöte Psykologföreningen Västra Götalandsregionen  
 
Onsdagen den 18 december 2008, kl. 15.30-16.30 
telefonkonferens 
 
 
 
PVGR styrelseprotokoll 081218 
 
Plats:  Telefonmöte.  
 
Närvarande: Inger Eriksson, Gunilla Petersson Bergström, Linda Knuds, Fredrik Wagnström, 
Joel Danielsson.  
 
1§ mötet öppnas 
Fredrik Wagnström förklarade mötet för öppnat.  
 
2§ anmälan av övriga frågor 
a) Fredrik Wagnström anmälde frågan: Samtal angående ptp-lön med personalstrategiska 
avdelningen 
b) Fredrik Wagnström anmälde frågan: Löneseminarium 3/2  
 
3§ godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
4§ val av justerare 
Gunilla Peterson Bergström valdes till justerare. 
 
5§ val av vice ordförande 
Gunilla Peterson Bergström valdes till vice ordförande i föreningen. 
 
6§ val av sekreterare 
Joel Danielsson valdes till sekreterare i föreningen.  
 
7§ val av kassör 
Emma Karinsdotter Jacobsson valdes till kassör i föreningen. 
 
8§ teckning av föreningens konton 
Styrelsen beslutade att uppdra åt Fredrik Wagnström och Emma Karinsdotter Jacobsson att 
teckna föreningens konton. 
 
9§ Uppdrag från årsmötet: revisorkandidat (1 person samt 2 ersättare) 
En potentiell kandidat hade hört av sig till Wagnström efter hans allmänna förfrågan som gått 
ut per mail.  
 
10§ Uppdrag från årsmötet: kandidat till valberedning (1 person samt 2 ersättare) 
På Wagnströms allmänna förfrågan hade ännu ingen svarat. Gunilla Peterson Bergström 
berättade att hon fört samtal med ett par personer som eventuellt är intresserade.  
Beslut 
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Avvakta beslut.  
 
11§ styrelsemöten och andra möten 2009 
a) Följande mötestider för styrelsen bestämdes för den kommande terminen: fredag 16/1, 
onsdag 18/2, tisdag 17/3, måndag 27/4, torsdag 28/5 (mellan klockan 14.00-16.00, lokal 
meddelas i separat utskick inför varje möte, men de kommer att äga rum i centrala Göteborg.) 
 
b) Utbildning för förtroendevalda med uppdrag kring lönerevision 
Tisdag 3/2 beslutades att ha ett löneseminarium (utbildningsdag) 
 
c) Medlemsmöte – Afterwork 
Måndag 27/4 - ett medlemsmöte med Afterwork 
 
d) Planeringsdag för styrelsen 
Onsdag 18/2 - planeringsdag för styrelsen (heldag).  
 
e) Förtroendemannadag 
Torsdag 2/4 - bestäms som ett preliminärt datum för förtroendemannadag (antagligen i 
Alingsås, heldag) 
 
f) Löneseminarium 
Frågan kring om vi ska ha regelbundna löneseminarium i regionen diskuteras.  
 
12§ Övriga frågor 
a) Samtal angående ptp-lön med personalstrategiska avdelningen 
Fredrik Wagnström och Joel Danielsson berättade att de kommer att möta Bo Öhlund och 
Lena Andersson som en uppföljning av mötet som ägde rum föregående år angående PTP 
löner i regionen. Wagnström har skickat en enkät till alla ptp-psykologer i regionen.  
b) lönemöte 3/2  
Wagnström berättade att Lars Karlsson från förbundet centralt kommer att närvara vid mötet. 
Då kommer dessutom en sammanfattning av revisionerna föregående år att vara 
sammanställd. Plats kommer att vara i Alingsås.  
 
13§ mötet avslutas 
 
Joel Danielsson   Fredrik Wagnström 
 
……………………………………  ……………………………….. 
Sekreterare    Ordförande 
 
Gunilla Peterson Bergström 
 
……………………………………. 
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Justerare 
 


