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Verksamhetsberättelse 
för 

Psykologföreningen i Västra Götalandsregionen 
 

1 oktober 2006 – 31 oktober 2007  
 
 
ordförande ..................... Fredrik Wagnström (vuxenpsykiatrin, SU/Mölndals sjukhus) 

vice ordförande ............. Gunilla Peterson-Bergström (vuxenhabiliteringen, Borås) 

sekreterare..................... Stefan de Fine Licht (mödra- och barnhälsovården, Alingsås) 

kassör ............................ Karin Simonsson (mödra- och barnhälsovården, Borås) 

övriga ledamöter ........... Margret Andersson (vuxenpsykiatrin, Strömstad) 
 Eva Björklund (vuxenpsykiatrin, SU/Östra sjukhuset) 
 Inger Ericsson (vuxenpsykiatrin, Falköping) 

suppleanter .................... Anne Anderzon (BUP, Borås) 
 Joel Danielsson (barn- och ungdomshabiliteringen, Borås) 
 Marie-Louise Kärrbrink (Drottn. Silvias Barn- & ungdomssjukhus) 
 Marie-Louise Äng (vuxenpsykiatrin, SU/Östra sjukhuset) 

adjung. ledamot............. Alma Bengtsson (RFS, Göteborgs universitet) 

 
Föreningen 
Psykologföreningen i Västra Götalandsregionen (PVGR) är Sveriges psykologförbunds lokala 
förening för medlemmar anställda av Västra Götalandsregionen. Föreningen har under året 
haft cirka 650 medlemmar verksamma inom bland annat habilitering, primärvård, barn- och 
ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, somatisk vård och företagshälsovård. Ett antal medlemmar 
har även chefsbefattningar. Föreningens representanter har på olika nivåer aktiv representerat 
förbundet i enskilda medlemsärenden, SACO-samarbete, överläggningar och lönerevisioner. 
Föreningen har uppskattningsvis ett 30-tal medlemmar som också innehar fackligt förtroende-
uppdrag. 

Styrelsen 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av 11 medlemmar samt 1 studeranderepresentant 
och genomfört 8 styrelsemöten. Det interna styrelsearbetet har präglats av engagemang och 
god stämning. Styrelsen inledde året med en utbildnings- och planeringsdag. En av styrelsens 
medlemmar är även medlem i Förbundsstyrelsen. Styrelsen formulerade två motioner till 
förbundets kongress 2007 där tre av styrelsens medlemmar även deltog som kongress-
ledamöter. Arbetet med att förtydliga interna rutiner (styrelsehandbok) samt sammanställa 
lista över fackliga förtroendemän har påbörjats. 
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Ekonomi 
Föreningens ekonomi har varit god. Jämte ordföranden har kassör Karin Simonsson haft rätt 
att teckna föreningens konton. Se även föreningens balansräkning och ekonomiska rapport. 

Medlemskommunikation 
Föreningens hemsida på www.psykologforbundet.se har använts för att informera om verk-
samheten. Via förbundets medlemsregister och arbetsgivarens e-postregister har föreningen 
genererat en e-postsändlista (ca 500 e-postadresser) där 5-6 medlemsutskick gjorts under året. 
En folder som beskriver föreningen har tagits fram. 

Medlemsaktiviteter 
I linje med styrelsens ambition att genomföra medlemsmöten i olika delar av regionen 
genomfördes ett föreningsmöte den 5 oktober 2006 i Skövde. Ytterligare två medlemsmöten 
genomfördes i Göteborg under verksamhetsåret. Vid ett av dessa deltog förbundsordförande 
Lars Ahlin samt förste vice ordförande Helen Antonson. 

I samarbete med förbundet genomförde föreningen ett seminarium för psykologer som också 
är chefer eller yrkesutvecklare. Ledare för seminariet var Lars Ahlin och Helen Antonson.  

Nätverksarbete 
Genom kontakter med förbundets förening för psykologstudenter (Regional Förening för 
Studenter, RFS) har en studeranderepresentant adjungerats till styrelsen. 

En särskild Förhandlingsgrupp etablerades vid möte i december 2006. Syftet är att stärka den 
lokala samsynen kring lönefrågor samt stärka enskilda förhandlare genom aktiva nätverk. 

Två av föreningens styrelsemedlemmar deltar i en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram ett 
förslag till ökat lokalt och regional samarbete mellan förbundets lokala representanter i Västra 
Götaland. Syftet är att stärka förbundets lokala förankring samt att förbättra servicen till 
medlemmarna. Arbetsgruppen består av kongressledamöter från Västra Götalandsregionen. 

Representanter från föreningen har varit fortsatt aktiva i SACO-samarbetet. 

Valberedning 
Valberedningen har under verksamhetsåret bestått av Solveig Olausson, Birgit Pilblad och 
Marie Olausson. Valberedningen eftersträvar i sitt arbete att uppnå såväl geografisk och 
verksamhetsmässig representation i styrelsen. 

 

 

 

för styrelsen 

 

 

Fredrik Wagnström 
ordförande 


