
Protokoll från Styrelsemöte 2013 04 16 
Psykologföreningen i Västerbottens Läns Landsting 

Närvarande: Karin Edholm, Margareta Grensjö, Camilla Johnsson, Yannick Kercoff via telefonen,  
  Milly Marken, Helena Stenmark 
1. Det föregående protokollet läggs till handlingarna. 
2. Psykologföreningen har beviljats 14.000 från Psykologförbundet för de aktiviteter som 
planerats under det kommande året. 
Medlemslistorna behöver uppdateras av våra enskilda medlemmar: Yannick har skickat ut en 
uppmaning till psykologer inom habiliteringscentrum och har noterat vilka e-postadresser som 
är inaktuella. Även förbundet meddelar vilka E-postadresser som är inaktuella. Fint om övriga 
fackliga representanter och styrelsemedlemmar kan göra detsamma. 
3. Medlemsmötet äger rum den 22 maj kl 17.30 och Helena som Yannick har spridit inbjudan 
till medlemmarna via mail.  
4. Karin Edholm har tagit del av informationen från arbetsgivarens inför årets 
löneöverläggningar och noterat att de andra förbunden har reagerat starkt på det som är 
skrivet. Ett möte är inplanerat med Karin Edlund på FoU-staben den 25 april där Karin 
Edholm och Yannick Kercoff framför våra synpunkter och önskemål inför årets 
lönerevidering; bl a önskemål om en större spridning inom psykologgruppen, vikten av att var 
och en av medlemmarna bjuds in till resultatsamtal med den lönesättande chefen, att 
Lyckselepsykologerna har halkat efter i löneutvecklingen och på några arbetsplatser har 
lönepåslaget varit lika stort för alla. Vi noterar även att chefer ibland tar till oväntade grepp 
för att hålla nere lönenivån och lyfter än en gång att Specialistpsykologer ska få sitt 
lönepåslag vid avslutad specialistutbildning. 
5. Skrivelsen angående rekryteringsprocesserna har nu gått iväg till Vuxenspykiatrins 
verksamhetschef Christina Wennberg-Granberg som har bekräftat att hon har tagit emot den 
och kommer att jobba vidare för en Facklig representation.  
6. Samverkansavtalet har skrivits under: Oklart om det är möjligt att förenkla beslutsvägarna 
på detta sätt och om det är möjligt att få till representationen när besluten flyttas ner på denna 
nivå; APT? SACO kommer att utforma utbildningsdagar angående det nya avtalet.  
7. Karin Edholm åker ner till Stockholm på Valberedningsmötet. Västerbotten har tre 
nominerade inför konkressen  varav Helena Stenmark och Yannick Kercoff från 
Psykologföreningen i Västerbottens läns landsting. 
Protokollet justeras som vanligt på sittande möte. 

Vid tangentbordet  




Camilla Johnsson 


