
Västerbottens läns landsting 
Årsmöte i Psykologföreningen  20141125 
Protokoll 
Plats: Landstingshuset 
       

Närvarande: var god se bilaga 1 för deltagarlista. 

§ 1. Mötets öppnande 

§ 2. Årsmötets utlysande 
Utlysande av årsmötet har skett korrekt. Samtliga medlemmar har haft inbjudan tillhanda 
minst två veckor före själva mötet. 

§ 3. Godkännande av föredragningslista 
Föredragningslistan godkänns.  

§ 4. Val av mötesordförande 
Till mötesordförande väljs Karin Edholm. 

§ 5. Val av mötessekreterare 
Till mötessekreterare väljs Ewa Sandström. 

§ 6. Val av justeringsmän 
Till justeringsmän väljs Milly Marken och Lovisa Hognert 

§ 7. Verksamhetsberättelse 
Psykologföreningens ordförande Yannick Kercoff redogör utifrån verksamhetsberättelsen (var 
god se bilaga 1) för det fackliga arbetet under det gångna verksamhetsåret.  
Det är 150 medlemmar anslutna till Psykologföreningen i Västerbottens läns landsting.  
Verksamhetsberättelsen beskriver hur styrelsen varit sammansatt under året och att man 
sammanträtt vid 9 tillfällen under verksamhetsåret. De som diskuterats är individärenden, 
professionsfrågor, förhandla och bevaka löneprocessen, MBL- förhandlingar till följd av 
omorganiseringar och förändring i tjänsteutrymme, samt gemensamma aktiviteter.  

Löneökningen för 2014 är 2,48%. Vi har en lönespridning mellan 34000-43000 (126%) och 
strävar mot en lönespridning på 150% dvs. 34000-51000. 

8 april hölls ett medlemsmöte som gästades av Kerstin Twedmark, förbundsstyrelsens 1:e vice 
ordförande. Som informerade om vad som händer med specialistordningen. I samband med 



detta medlemsmöte träffade Kerstin Twedmark och Yannick Kercoff representanter för Inst. 
För Psykologi på Umeå Universitet för att diskutera möjligheter att kunna erbjuda 
specialistkurser i samarbete med andra Norrbottens län.  

I oktober deltog Yannick Kercoff som Västerbottens representant på Psykologförbundets 
rådskonferens.  

Föreningen har fortsatt sitt arbete med att få landstinget att inrätta specifika specialisttjänster 
och att kurser som är godkända inom specialistordningen ska erbjudas av Umeå Universitet. 
Andra frågor som tagits upp är primärvårdpsykologernas pressade situation utifrån ett utökat 
uppdrag vilket kräver fler psykologer.  
MBL-förhandlingar har genomförts vid 2 tillfällen. 
Verksamhetsberättelsen godkänns av mötet. 

Innan dagens årsmöte hölls ett medlemsmöte där förbundsstyrelsens vice ordf. Ulrika Sharifi 
var inbjuden. Hon informerade om det arbete som bedrivs både centralt och lokalt för att öka 
efterfrågan på specialister. Vad skiljer en generalist från en specialist? Vilket mervärde skapar 
en specialist för verksamheten? Hur får vi arbetsgivare att vilja bekosta en 
specialistutbildning?  

§ 8. Ekonomisk redovisning 
Kassör Margareta Grensjö redogör för ekonomin under året. En stor del av pengarna har gått 
till medlemsmöten. Stipendier har delats ut till studenter. Flera personer i styrelsen har avgått 
och avtackats. I kassan finns 11000 kr kvar innan kostnader för årsmötet betalats.  
Pengarna används på ett bra sätt i en aktiv förening.  
Revisor Elisabet Svedjehed och Milly Marken yrkar på fortsatt ansvarsfrihet för styrelsen.  

§ 10. Styrelsens ansvarsfrihet 
Ja, styrelsen ges ansvarsfrihet. 

§ 11. Val av ordförande för kommande verksamhetsperiod 
Yannick Kercoff väljs till ordförande för kommande verksamhetsperiod. 

§ 12. Val av övriga ledamöter kommande verksamhetsperiod 
a) Ewa Sandström från valberedningen berättar vilka styrelseledamöter som är nya inför 

2015. Det har varit svårt att värva nya styrelsemedlemmar och vi har ingen 
representant från Soma-psykologerna. Nya för kommande år är Nicklas Degerman 
Primärvården i Skellefteå och Li Ullander BUP i Umeå som ersätter Helena Stenmark.  

§ 13. Val av valberedning 
Helena Stenmark och Jenny Billman blir kommande års valberedning. 



§ 14. Val av revisorer och suppleanter 
Elisabet Svedjehed och Milly Marken kvarstår på sina poster som revisor och suppleant 

§ 15. Övriga frågor 
Inga övriga frågor 

§ 16. Mötet avslutas 
Yannick Kercoff avslutar mötet. 

Vid pennan: Ewa Sandström sekreterare 

--------------------------------------  ------------------------------------ 
Lovisa Hognert justeringsman  Milly Marken, justeringsman 

-------------------------------------- 
Ewa Sandström, sekreterare 


