
Minnesanteckningar från vårt konstituerande möte 2013 01 15 
Styrelsen i Psykologföreningen i Västerbottens Läns Landsting 

Närvarande: Lena Algottson,Karin Edholm, Margareta Grensjö, Canulla Johnssson, Yannick Kercoff,  
  Milly Marken, Ewa Sandström, Helena Stenmark, Viktor Åström 

Karin justerar Lathunden för styrelseuppdragen och uppdaterar listan över de fackligt 
förtroendevalda som skickas till Arbetsgivaren samt Psykologförbundet; då tillsammans med 
protokollet från årsmötet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen. 

Ewa Sandström har sedan tidigare styresleår fått en fullmakt som kassör. 

Styrelsen planerar att forsätta hjälpas åt att uppmärksamma medlemmar som har gjort något 
medialt. 

Viktigt att även fortsättningsvis uppmärksamma studenterna på Psykologprogrammet: Bl a 
genom att informera dem om Psykologförbudnet och att fortsätta dela ut stipendiet till en av 
skribenterna  av debattartiklarna på Kommunnikationskursen. Är det möjligt att ha någon 
adjungerad representant som kan upprätthålla  kontakterna med psykologprogrammet och  
med universitetet? 

Styrelsen planerar att bjuda in Per och Nils på styrelsemöten för överlämning av uppdrag till 
den nya styrelsen.  

Medlemmar har lyft att anställningsförfarandet är lite märkligt inom vuxenpsykiatrin på NUS. 
Vid konflikter med arbetsgivaren går det bra att vända sig till styrelsen. Policyn i 
Västerbottens läns landsting är att det ska finnas med någon fackligt förtroendevald från 
arbetsplatsen vid tillsättningen av psykologtjänsterna i länet alternativt en facklig representant 
från verksamheten. Dessvärre saknas det i nuläget en facklig representant inom 
Vuxenpsykiatrin. Kristina Wennberg Granberg planerars kontaktas av styrelsen för att påtala 
vikten av att facklig representant finns angiven vid utannonseringar av tjänster inom 
Vuxenpsykiatrin i Umeå och sitter med vid anställningsintervjuerna. 

Karin Edholm har som vanligt träffat personalansvariga för en avstämning av fjolårets 
lönerevision. Karin lyfte bl a vikten av att arbetsgivaren bjuder in till individuella lönesamtal 
och individuella resultatsamtal när den nya lönen är klar.  

Karin Edlund kommer att ersätta Christian Hörnberg. Arbetsgivaren fortsätter dialogerna runt 
Valuator. 

Viktigt att fortsätta bevaka tjänster och specialisttjänsterna 



Vårens Styrelsemötestider är  

Onsdagen den 27 februari kl 15.00  (mötestiden blir då litet längre för att vi ska komma 
   igång med styrelsearbetet) 

Tisdagen den 19 mars kl 16.00 

Tisdagen den 16 april kl 16.00 

Tisdagen den 14 maj kl 16.00 

Tisdagen den 18 juni kl 16.00 

U t skickar minnesanteckningarna till Yannick Kercoff och Karin Edholm. 

Vid tangentbordet  

Camilla Johnsson 


