
Minnesanteckningar från styrelsemöte 140122 

Närvarande: Yannick Kercoff, Martin Lindgren, Margareta Grensjö, Jennie Billman, Helena 
Stenmark, Karin Edholm 

1. Val av vice ordförande.  

Beslut om att tillfråga Linda Gjertsson. 

2. Verksamhetsplanering för det kommande året. 

• Medlemsmöten. 

Ambitionen är att hålla två möten under året. Ett första möte preliminärt den 
8/4 dit Kerstin Tvedmark bjuds in för att berätta om specialistordningen. 
Förslaget är att vi i samarbete med Psykologiska institutionen ordnar ett möte 
under lunchtid för studenter (och medlemmar som föredrar att delta under 
dagtid) samt ett möte i slutet av arbetsdagen på Folkets Hus.  

Ett andra möte ordnas under lunchtid den 18/11 kl. 12-14 som slås ihop med 
årsmötet. 

Behov finns av ett arbete för att intressera fler att delta vid våra möten. 

Uppgifter:  

-Yannick kontaktar Kerstin Tvedmark, Per Höglund och studeranderådets 
Anders Öhlund för en samplanering. 

-Margareta undersöker möjlighet att boka rum på FH, mat samt video 
uppkoppling. 

-Alla i styrelsen försöker värva minst 5 personer till att delta på mötet. 

- Helena utformar en utvärdering till mötet där deltagare förutom en 
utvärdering också kan komma med förslag på teman för våra medlemsmöten. 

• Rådskonferensen 

Yannick representerar föreningen. 



• Arbete för specialisttjänster. 

Arbetsgruppen på vuxenpsykiatrin arbetar vidare på frågan för sin klinik och 
har inspirerats av Västra Götalands arbete. Värmlands arbete med frågan kan 
vara en ytterligare inspiration med Ulrika Sharif som person att kontakta. 

-Kompetensråd. 

Frågan hör ihop med arbete för specialisttjänster. Per Höglund och Nils 
Berginström påbörjade ett arbete och kontaktade Ulla Kruger i frågan. Kan 
vuxenpsykiatrins arbetsgrupp samarbeta med Per och Nils kring detta? 

-Specialistutbildning 

Kan vi upprätta ett samarbete med universitet kring frågan om kurser? 

Helena tar upp frågan med Per H. 

-Samverkan inom regionen. 

Frågan tas upp igen efter att vuxenpsykiatrins arbetsgrupp har träffat Per och 
Nils. 

• Övrigt  fackligt arbete. 

-Överläggningar inför lönerevisionen brukar ske i februari. Yannick och Linda 
medverkar med stöd från Karin. 

-De fackliga företrädarna inom varje verksamhet kan begära lönelistor för att 
kunna stödja medlemmar i löneförhandlingar. 

-Avstämning sker i slutet av året. 

-Yannick åtar sig att ha en huvudroll i att stödja medlemmar i traditionellt 
fackliga frågor. 

• Påminnelse till de som är intresserade att göra en anmälan till facklig 
utbildning i mars. Information finns på psykologförbundets hemsida. 



• Rekrytering av styrelsemedlemmar från andra verksamheter. 

-Helena tillfrågar Anna Höglund från primärvården. 

3. Övriga frågor 

• Medlemsärenden. 

• Ytterligare synpunkt på remiss från psykologiska institutionen ang. ny 
psykologutbildning är att det blir svårt att ta emot auskultationer på grund av 
hög arbetsbelastning. 

• -Avtalet mellan psykologiska institutionen och landstinget kring praktik ska 
omförhandlas i december. Synpunkter ska vara inlämnade 6 månader innan 
dess. 

• Fundera på idéer till verksamhet under året som vi behöver söka anslag för. 

• Middag för att tacka av tidigare styrelsemedlemmar planeras till Mars. 

• Tider för styrelsemöten planeras till tisdagar kl. 16-17. Yannick skickar ut 
förslag på datum. 

Vid tangentbordet 

Helena Stenmark


