
 
 
Styrelsemöte Psykologföreningen Västra Götalandsregionen 
 
fredag den 16 januari, 2009 kl. 14-16.30 
 
 
Plats: Otterdahlska huset, Spannmålsgatan 9 i Göteborg (Västra nordstan) 
 
Närvarande: Gunilla Petersson Bergström, Emma Karinsdotter Jacobsson, Linda Knuts, Eva 
Björklund, Fredrik Wagnström, Ann-Charlotte Wulcan, Joel Danielsson  
 
 
 
 
 
1§ Mötet öppnas 
Ordförande Fredrik Wagnström förklarade årets första styrelsemöte för öppnat. Eftersom en 
del medlemmar var nya i styrelsen följde sedan en presentationsrunda.  

 

2§ Anmälan av övriga frågor 
a) Fredrik Wagnström anmälde frågan om SACO SU 

b) Eva Björklund anmälde frågan vilka möjligheter en medlem som varit långvarigt 
sjukskriven på deltid.  

3§ Godkännande av dagordning + val av justerare 
Dagordningen godkändes av de närvarande i styrelsen och xxxx valdes till justerare av dagens 
protokoll.   

 

4§ Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Protokollet från det föregående styrelsemötet som ägde rum 18 december gicks igenom. 

 

5§ Interna rutiner 

5a) justering och hantering av protokoll 

Beslutar att:  

1) sekreteraren skriver färdigt protokollet inom två veckor, skickar det via mail till 
justeraren, 

2) som justerar protokollet. Justeraren skickar protokollet till alla i styrelsen, samt till 
peter.lundgren@psykologforbundet.se (för att lägga ut det på hemsidan) 

3) Justeraren tar med sig protokollet till nästa styrelsemöte där det skrivs på av 
sekreteraren, ordföranden och justeraren och sätts i ordförandens pärm som fungerar 
som styrelsens arkiv. 

4)  
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5b) Medlemskommunikation (hemsida, sändlistor) 

Använd alltid sändlistan från det senaste utskicket, för att få en så uppdaterad version som 
möjligt 

   

5c) Praktiska frågor kring styrelsemöten  

Beslut 

• Justeraren av föregående protokoll ansvarar för frukt + fika till nästa styrelsemöte. 

• Ordförande Wagnström tar upp lokalfrågan för de större möten som styrelsen 
arrangerar - vilken framförhållning som är möjlig och hur det ska gå att delegera detta 
uppdrag till fler medlemmar i styrelsen. Denna fråga kring fördelning av uppdrag 
kommer att kräva mer diskussioner. 

 

6§ Regionövergripande information (PSA, regionens MBL-grupp, kompetensrådet, 
m.m.) 

6a) Medborgarnas primärvård 

Styrelsen diskuterade det nya förslag till medborgarnas primärvård som nyligen har klubbats i 
Västra Götalandsregionen. Vilka konsekvenser detta kan ha för medlemmarna diskuterades.  

 
6b) Regionsammanslagning – Västra Götaland och Värmland + Psykologförbundets lokala 
föreningar  

Styrelsen diskuterade den eventuella sammanslutningen mellan Västra Götalandsregionen och 
region Värmland. 

Styrelsen diskuterade också hur psykologförbundet centralt har haft ett förslag på en motion 
där man vill organisera det fackliga arbetet på ett sådant sätt att de lokala föreningarnas 
existens ifrågasätts. Vid det möte där dessa frågor ska diskuteras är de lokala föreningarna 
inte inbjudna. Ordförande Wagnström meddelade att han har skickat ett mail till 
förbundsordföranden och påpekat att vår förening hade önskat att denna fråga hanterats på ett 
annat sätt.  

  

7§ Uppdrag från årsmötet 

7a) Revisorer 
På mötet diskuterades denna fråga återigen av styrelsen. Gunilla Petersson Bergström 
berättade att hon hade en eventuell kandidat som hon förde samtal med. Beslutade att avvakta 
dessa diskussioner 

7b) Valberedning 
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Det beslutades att styrelsen fortsätter att arbeta med frågan.  

 

8§ Utåtriktade aktiviteter 

8a) Politikerkontakter 

Ordförande Wagnström berättade att han har haft kontakt med Annika Tennström (M) 
(oppositionspolitiker) och Jonas Andersson (FP) som är ordförande i Hälso- och sjukvårds- 
utskottet. Diskuterade kort vilka ämnen som skulle kunna diskuteras: 

- Psykologernas betydelse för människans hälsa   

- Skillnaden mellan beteendevetare/psykolog/psykoterapeut/beteendevetare etc.  

- I vilken utsträckning kan psykolog ersätta psykiatriker.  

- Jämföra med psykologerna i Norge.  

Beslut: Wagnström kommer att ta kontakt med Andersson i det snaraste. En liten grupp inom 
styrelsen kommer att utse för att förbereda diskussionerna med Anderssson. 

8b) Metro om psykologbrist 

Metro hade som huvudnyhet ”Psykologbrist hotar i krisens Göteborg” den 7 januari. 
Bland annat Inger Ericsson intervjuades. 

 

9§ Föreningsaktiviteter 
9a) Löneutbildningsdag 3/2, Alingsås 
Information om att planering fortskrider. Inbjudan har gått ut via e-post till föreningens 
samtliga förtroendemän. Lars Karlsson deltar. Lönestatistik kommer att sammanställas. 
 
9b) Löneseminarier (Göteborg, Trollhättan/Vänersborg, Skövde) 
Ett löneseminarium för medlemmar inom NÄL planeras till den 4 februari i Trollhättan. 
 
9c) Planeringsdag för styrelsen 18/2 

Heldagen kommer att förläggas till Centralhuset/First G konferens. Styrelsens medlemmar 
uppmanas att föreslå ämnen. Viktigt att knyta an till förbundets beslutade visioner. 
 

10 § Föreningens ekonomi 
Emma meddelar att föreningens ekonomi är god. Översiktlig genomgång av kommande 
utgifter. Blanketter för ansökan om föreningsbidrag från förbundet har inkommit. Emma och 
Fredrik sammanställer. 
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11§ Övriga frågor 
Fredrik informerar om att han av tidsskäl behöver lämna uppdraget i Saco-SU (saco-rådet 
inom SU). Det är värdefullt att föreningen har representanter där. 

Kort diskussion om vad som gäller vid deltidsuppsägning vid långvarig sjukersättning. 

 

12§ Mötet avslutas 
Fredrik tackar för uppmärksamheten och ett inspirerande styrelsemöte! 

 

 

 

sekreterare    justeras 

 

 

Joel Danielsson   Gunilla Petersson-Bergström 


