
Protokoll från Styrelsemöte 2013 02 27 
Psykologföreningen i Västerbottens Läns Landsting !

Närvarande: Nils Berginström, Karin Edholm, Margareta Grensjö, Canulla Johnssson, Yannick Kercoff,  
  Ewa Sandström med psykologkandidaten Josefin, Helena Stenmark, Viktor Åström !!!
1. U t justerar minnesanteckningarna från det konstituerande mötet i januari månad !!
2. Löneöverläggningarna planeras komma igång i februari månad och det är hög tid för 
medarbetar- som lönesamtalen i de olika verksamhetsområdena. Nytt för i år är att 
Verksamhetsområdescheferna kommer att f större ansvar vid lönerevisionerna där Jennie 
Liling Ståhl är verksamhetsområdeschef för Medicin. !
Efter den senaste löneöverläggningen lyfte Karin återigen Psykolgföreningens önskemål på 
avstämningsmötet om en större spridning inom psykologgruppen och att fortsätta att beakta 
sjukskrivna och föräldralediga så att de hänger med i lönebilden. Återigen påtalades behovet 
att bjuda in alla och envar till ett resultatsamtal med den lönesättande chefen. Ett nytt 
avstämningsmöte äger rum under senhösten då Karin Edholm tillsammans med Yannick 
Kercoff träffar personlastrategerna igen. Nu under våren kommer möte med lönestrategerna 
äga rum för att diskutera årets lönerevision, Karin Edholm och Yannick Kercoff deltar. !!
3. Ewa Sandström äskar om medel från Psykologförbundet och skickar iväg listan över 
Psykologföreningens planerade aktiviteter tillsammans med fjolårets verksamhetsberättelse, 
ekonomiska redovisningen och revisionsberättelsen.  !
4. Som vanligt planerar vi för ett medlemsmöte under våren (datum?) och ett medlemsmöte i 
samband med årsmötet. Under våren planerar vi att bjuda in någon från Etikrådet som kan 
beskriva sitt arbete runt frågeställningar som är angelägna för oss alla; bl a om var vi som 
enskilda psykologer kan få stöd när det blåser (och måhända Janne Josefsson kommer på 
besök: Hur ska vi förhålla oss på bästa sätt som psykologer i media?) !
Redan nu kommer Helena Stenmark att ta kontakt med Etikrådets Per-Magnus Johansson för 
att hitta en tid för mötet. Nils Berginström kollar upp om medlemsmötet kan äga rum på 
Smärtrehab där det är möjligt att använda tv-konferensanläggningen. Ewa Sandström kommer 
att ta emot anmälningarna och beställa fika o Camilla Johnsson skissar på ett förslag till 
inbjudan. !
5. SACO granskar nu det nya förslaget på Samverkansavtalet om att lyfta vissa 
Samverkansfrågor på Arbetsplatsträffar. Även ordförande Yannick Kercoff har börjat fundera 
på konsekvenserna av att lyfta ner VSG-frågor på en arbetslags-nivå. Kommer det att vara 
möjligt att hålla koll på samverkansfrågorna i protokollen från APT? !
6. Viktor Åström har nu hunnit fråga medlemmarna i Skellefteå om det är någon fråga som de 
vill lära sig mer om: Då det finns ett intresse att fokusera mer på hur man som medlem kan 



driva lönefrågorna i Skellefeå planerar Viktor för en träff med psykologgruppen inom 
vuxenpsykiatrin där Karin Edholm kan finnas med vida telemedicinanläggningen. !
Den senaste lönestatistiken finns som vanligt upplagd på Psykologföreningens hemsida och 
Nils Berginström kan tänka sig att lägga upp den aktuella lönestatistiken för medlemmarna i 
Västerbottens läns landsting även framöver. !
 Vuxenpsykiatrin i Umeå har ingen fackligt förtroendevald inom verksamheten och således 
har det inte funnits med någon vid anställningar. Person från styrelsen kan finnas med i de fall 
som inte facklig förtroendevald finns inom verksamheten. Skrivelse om detta skickas till 
chefen på vuxenpsykiatrin,  !
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 avstämningar 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     
(då mötestiden blir 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 !!!!!!


