
Psykologföreningen i Västerbottens läns landsting 

Minnesanteckningar styrelsemöte 2015-01-21 

Närvarande: Yannick Kercoff, Margareta Grensjö, Linda Gjertsson, Lii Ulander, Martin 
Lindgren. 

1. Föregående protokoll.  
Inga anmärkningar  

2. Lönerevisionen. 
a. Yannick och Linda ska på möte för att informeras om 

lönekartläggningen i Umeå 19/2. 
b. Det är oklart hur många svar på löneenkäten som kommit in. Yannick 

skickar ut påminnelser. 
Vi diskuterade också Ulrika Sharifis tips om att man bör vara med redan i 
budgetarbetet för att verkligen kunna påverka lönerna, se även punkt 4c.  

3. Fackliga ärenden.  
Det har varit tre individärenden, varav två gått till MBL-förhandlingar. Det ena 
har slutat i oenighet men kommer inte tas vidare, där ha Yannick hjälpt till. 
Yannick har också tillsammans med Margareta med ett annat ärende.  
Yannick nämner att vid oenighet på VSG kan man förklara sig oenig och 
begära att det och motivering till oenigheten ska föras in i protokollet. Efter att 
VSG-protokollet har justerats har man sju dagar på sig att begära förhandling.  

4. Planering verksamhetsåret 2015. 
a. Vi bokade styrelsemöten förra styrelsemötet, se förra protokollet. Vi 

planerar också en halv utvecklingsdag i Umeå 25/8 kl. 13-17 + middag 
efteråt. Förslag på ämnen är lönebildning, VSG, specialisttjänster och 
rekrytering. 

b. Vi är eniga om att årsmötet 2014 var närmast en succé och att vi även i 
år bör ha ett liknande upplägg med lunch och något angeläget ämne. 
Årsmötet är planerat till 3/12. 

c. 2/6 har vi planerat ett lunchmöte tillsammans. Då tänkte vi gå igenom 
årshjulet som VLL använder och hur vi kan planera vår verksamhet 
efter den så vi t.ex. kan vara med i budgetarbetet. 

d. Ulrika Sharifi ska ha en inspirationsträff om specialisttjänster i 
landstinget som vore bra om så många som möjligt av oss kunde delta 
på. Det är dock oklart när det är och vem som i så fall betalar. 

e. Som tidigare år vill vi dela ut stipendier till psykologstudenter som 
skriver debattartiklar, om vi bara får till samarbetet med Universitetet. 

f. Andra förslag på aktiviteter under året är att bjuda in folk från 
grannlandstingen för samarbete, ha rekryteringsmöte på arbetsplatser 
som inte har någon facklig representant i nuläget och delta i Skellefteå 
Snow Pride. Medlemsmöte under våren?  

5. Ansökan om aktivitetsbidrag 2015. 
Margareta ordnar. Vi har ca 5000 kr kvar i kassan från förra året. 



6. Övriga frågor.  
Yannick är iblandad i ytterligare ett ärende ang. specialisttjänst där han 
kommer att begära MBL-förhandlingar. 


