
Protokoll för årsmöte Psykologföreningen i Landstinget Sörmland, 2013-11-26

Närvarande:
Nathaniel Hildago
Ann-Sofi Karlsson
Helena Seidl Dahlqvist
Pernilla Stener
Elisabet Venegas Clavero

1) Mötets öppnande. 
Mötet öppnas

2) Val av ordförande och sekreterare för mötet
Helena är ordförande, Pernilla är sekreterare

3) Godkännande av dagordning. Val av justerare.
Dagordningen godkänns. Ann-Sofi justerar protokollet.

4) Behandling av verksamhetsberättelsen
Verksamhetsberättelsen behandlas utan synpunkter och läggs till handlingarna

5) Behandling av revisionsberättelsen.
Elisabet har fått revisionsberättelsen godkänd av Malin Lehnerius som arbetar centralt på 
psykologförbundet. Berättelsen är undertecknad, kopierad och förvaras hos kassör 
respektive sekreterare. Det finns ca 7 600 kr i kassan. Malin uppmanar föreningen att 
använda pengarna till den fackliga verksamheten och därefter söka nya. 

6) Ansvarsfrihet för styrelsen?
Pernilla som enda närvarande medlem utanför styrelsen godkänner deras ansvarsfrihet 

7) Öppen nominering inför val av styrelse.
Valberedning saknas så det blir en öppen nominering. Styrelsen utför gärna sitt uppdrag 
och ställer upp för omval. Samtidigt finns en förhoppning om fler aktiva medlemmar på 
sikt. 

8) Val av styrelse 
a. Ordförande: Helena Seidl Dahlqvist
b. Vice Ordförande: Posten är tom
c. Sekreterare: AnnSofi Karlsson
d. Kassör: Elisabet Venegas Clavero
e. Styrelseledamöter: Nathaniel Hildago

9) Val av förhandlingsansvariga
Ansvaret ligger på ej namngivna medlemmar i styrelsen. De som har möjlighet deltar. På 
sikt kan lönegruppen bli dem som har ansvaret (nathaniel Hildago; Marie Wahlström och 
Felicia nyström).

10) Val av revisor
Posten är tom



11) Val av valberedning
Posten är tom. Diskussion om hur fler medlemmar skall värvas för olika uppdrag. 
Gissningsvis tror många kollegor att arbetet i föreningen kräver särskilda kunskaper eller 
högre ambitioner än vad som är fallet. Fler skulle nog åta sig uppgifter om de visste att 
arbetet hålls enkelt; man lär sig under gång; man frågar varandra.

12) Presentation av hemsidan
Punkten är inaktuell då hemsidan är presenterad och etablerad. Man har god hjälp av 
förbundet centralt, de sköter t ex uppdateringar. Däremot är det ett problem att 
medlemslistor måste uppdateras manuellt. Medlemmar som byter arbetsgivare måste 
själva gå in på sina sidor och ändra uppgiften. 

13) Diskussion kring prioriterade områden
Främst diskuteras specialistbehörigheten och hur man kan påbörja en utveckling av 
tjänster. Nathaniel berättar om informella samtal med klinik- respektive divisionschef 
inom vuxenpsykiatrin. Möjligen kan nästa steg vara att föreslå ett möte med dem. Ett 
annat alternativ är att man först tydliggör innehållet för en specialisttjänst så att man har 
något tydligt att presentera. Ett studiebesök hos befintliga specialister i Västra Götaland 
vore intressant.

14) Övriga frågor
a. Återkoppling kring medarbetarsamtalen. Elisabet skickade ut e-brev till medlemmar
med fråga om de haft medarbetarsamtal och hur de uppfattades. 4 personer svarade att 
de haft samtal och var nöjda med dem, men ett frågetecken fanns gällande hur 
arbetsgivaren ser på antal patientbesök vs andra möten. En mall för 
medarbetarsamtalen skall finnas på insidan.
b. Lönerevision. Nytt möte med förhandlingschef Jerry Hedanius väntar 2 december. 
Sannolikt kommer det tidigare yrkandet om lönepåslag att bemötas. Nathaniel har 
förslag på svar. Han och Helena representerar föreningen vid mötet.

_______________________ ___________________________
Pernilla Stener, mötessekreterare Ann-Sofi Karlsson, justerare


