Psykologföreningen i Landstinget Sörmland
___________________________________________________________________________

Styrelsemöte 160120, telefonmöte
Närvarande: Helena Seidl, Ann-Sofi Karlsson, Nina Stühmeyer, Anna Nyblom
1) Mötet öppnandes.
2) Val av ordförande: Helena. Val av sekreterare: Ann-Sofi. Till justerare valdes
Anna. Dagordningen godkändes.
3) Genomgång av föregående protokoll samt årsmötesprotokoll. Inget att
tillägga.
4) Medlemsärenden: Ett medlemsärende, där Helena är kontaktperson.
5) Rapport från SACO-råd, Verksamhetsråd och Basenhetsråd
a) SACO-råd: Ann-Sofi har avgått ur SACO-rådet. Helena kvarstår.
b) Verksamhetsråd: Inget råd har ännu hållits i år.
c) Basenhetsråd: Basenhetsråd RMS: RMS kommer att omorganiseras och
förslag hur omorganisationen skall se ut kommer på basenhetsrådet 160202.
Barnklinikens basenhetsråd: Barnhälsovården skall troligen omorganiseras
inom Hälsovalstaben, psykologerna blir då en egen enhet inom Hälsoval.
Beslut är ännu ej fattat. Basenhetsråd NLN/KSK: Processen när enhetschefer
skall tillsättas har inte gått till enligt sedvanlig rutin. Personalen är kritisk till val
av personer. Kritiken har ej beaktats. Basenhetsrådet Karsudden: Ny
verksamhetschef kommer att tillsättas.
6) Uppdatering av förtroendevalda: Ny förtroendevald för BUP är Frida
Lundberg. Förtroendevald på Karsudden är även Ulf Clavell. Erik Gustavsson
och Camilla Ålander har avgått.
7) Kassörsuppgifter: Malin Lehnerius på förbundskansliet kommer att sköta
föreningens ekonomi.
8) Hemsidan: Peter Lundberg på kansliet, som tidigare hjälpt oss med
hemsidan, har gått i pension. Peter har hänvisat till en annan person på
kansliet, som dock ännu inte svarat på Ann-Sofis mail till henne.
9) Uppstart PTP-programmet 160212: Anna och Helena presenterar
föreningen. Helena skriver en presentation och mailar ut till styrelsen.
10) Överläggning, start löneprocess 160217. Vilka deltar? Helena och Nina
deltar. Vi föreslår enskild överläggning 160223 eller 160329 em.
11) Medlemsbrev: Ann-Sofi påbörjar ett medlemsbrev. Info om PTP-programmet
bör ingå liksom info om löneprocessen och den nya styrelsen.
12) Luncher mm: Luncher är bestämda på MSE, även i Katrineholm kommer det
att anordnas luncher där man bestämmer lämplig tidpunkt. Nina kontaktar
Katarina Georgsson ang luncher i Nyköping.
13) Arbetsmiljö: Inget togs upp under denna punkt.
14) Övrigt: Inget togs upp under denna punkt.
15) Kommande möten: telefonmöte 160317.
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