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Onsdag 25 augusti 2010 kl 14.00 – 17.00  
 

 

Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 
 
Närvarande: Kaisa Hope, Ann-Charlotte Wulcan, Jonas Gillenstrand, Marika Hagelthorn, 

Fredrik Wagnström., Eva Björklund, Anders W Eriksson. 

 

1 § Jonas förklarade mötet öppnat. 

 

2 § Till mötesordförande utsågs Jonas, mötessekreterare Marika, protokollsjusterare Kaisa 

 

3 § Dagordningen godkändes efter vissa ändringar 

 

4 § Övriga frågor: Fredriks överlämnande.  

 

5 § Föregående protokoll gicks igenom och beslöts om vissa förändringar varpå styrelsen 

omedelbart justerade protokollet. 

Diskuterades olika sätt att påvisa kvaliteten på Psykisk hälsa-teamens arbete bland annat 

genom att göra före-efter-mätningar av patienternas mående. 

Fredrik informerade om att de tjänstemän i regionen som arbetar med vårdvalskravbokens 

innehåll har inrättat en facklig referensgrupp där samtliga fackliga förbund finns 

representerade. Kravboken för 2011 är beslutad. Under hösten diskuteras kravboken för 2012. 

Förslag som ska beslutas om under våren 2011 måste vara färdigbehandlade under hösten 

2010. Anna Birbrajer och Johan Stålberg representerar psykologförbundet i referensgruppen.  

 

6 §  Jonas informerade om planeringen av morgondagens opinionsmöte. 

 

7 §  Morgondagens opinionsmöte diskuterades. 

 

8 § Utbildningsdagen för medlemmar den 14 oktober. VG-regionens kompetensråd ska 

tillfrågas om förslag på föreläsare rörande forskning, klinisk verksamhet och 
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resursanskaffande för sådan verksamhet. Kompetensrådets uppdrag och verksamhet kan även 

presenteras.  

Utbildningen förläggs till Nya Ullevi. Kostanden 440 kronor per deltagare godkändes. 

Middag för våra gäster från region Skåne tillsammans med delar av styrelsen hålls kvällen 

före, dvs den 13 oktober. Marika arrangerar middagen i sin bostad och får ersättning för sina 

utlägg från föreningen.  

 

9 § Planering av årsmötet 2010-11-25. 

Valberedningen hade önskat närvara vid dagens styrelsemöte, men hade fått förhinder. 

Beslöts att Johan ska meddela valberedningen vilka av de nuvarande styrelseledamöterna som 

står till förfogande för fortsatt styrelseuppdrag. 

Per Olov Nilsson eller Sven-Åke Christiansen föreslogs som föreläsare i samband med 

årsmötet. Fredrik kollar de ekonomiska ramarna och kontaktar därefter båda.  

Lokal för årsmötet: Psykologiska institutionen. Lättare förtäring beställs från kafeterian på 

institutionen. 

 

10 § Ann-Charlotte har löneförhandlat för NU-sjukvården. Lönesamtalsmodellen 

accepterades. Arbetsgivaren menade att psykologer i år är en prioriterad grupp, men trots det 

blev utfallet av revisionen endast 2,58 % .  Lönerevisionsprocessen diskuterades även. 

Ann-Charlotte påminde om att arbetsgivaren har skickat ut inbjudan till temadag om löner 13 

oktober 2010. Anmälan till Berit Rinter, personalstrategiska avdelningen 

berit.rinter@vgregion.se senast 30 september. 

 

11 § Fredrik informerade om att han har skrivit under samverkansavtalet på regionnivå. 

Avtalet ska därefter förhandlas förvaltningsvis. Det finns en press på likalydande avtal på 

olika förvaltningar.   Fredrik menade att psykolgoförbundet borde anpassa sig till SACO:s 

linje och att styrelsen måste hålla sig informerad om vad som sker på SACO-nivå. Vilka 

frågor är viktiga för PVGR och hur sker kommunikationen mellan våra representanter och 

styrelsen?  
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Gunilla och Anders har befogenhet att teckna kollektivavtal.  

Slutligen lovade Fredrik mejla ut en lista till styrelsen över alla uppdrag som han haft. 

Listan över fackliga representanter i regionen behöver uppdateras. 

 

12 § Nästa styrelsemöte bestämdes till 4.10.2010 kl 14.00. 

 

 13 § Jonas förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet 

 

Marika Hagelthorn 

 

Justeras: 

 

Kaisa Hope 

 

 

 

 


