
Årsmöte 2016 
Psykologföreningen i Västerbottens läns landsting 
Onsdag 14 december 2016 i Umeå med deltagare via videolänk från Skellefteå. 

20 medlemmar närvarande. 

1) Mötets öppnande  
Årsmötet öppnas av föreningsordförande Yannick Kercoff. 

2) Val av mötesordförande  
Årsmötet beslutade att välja Karin Edholm till mötesordförande. 

3) Val av mötessekreterare 
Årsmötet beslutade att välja Martin Lindgren till mötessekreterare. 

4) Val av justeringspersoner  
Årsmötet beslutade att välja Malin Hägglund och Åsa Söderberg till justeringspersoner. 

5) Årsmötets utlysande  
Årsmötet beslutade att anse årsmötet enligt stadgarna behörigen utlyst. 

6) Godkännande av föredragningslista  
Föredragningslistan godkänns av årsmötet. Inga övriga frågor. 

7) Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 
Yannick Kercoff presenterar verksamhetsberättelsen och Margareta Grensjö presenterar 
den ekonomiska berättelsen för verksamhetsåret 2016. Årsmötet beslutade att godkänna 
verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse och lägga dessa till handlingarna. 

8) Revisionsberättelse  
Revisionsberättelse och balansräkning presenteras för årsmötet av revisor Milly Marken. 
Det konstateras att balansräkningen är i god ordning och det rekommenderas att årsmötet 
beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 

9) Styrelsens ansvarsfrihet för 2016  
Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 

10) Val av ordförande för kommande verksamhetsperiod  
Årsmötet beslutade att välja Yannick Kercoff till ordförande (omval). 

11) Val av övriga ledamöter för kommande verksamhetsperiod 
Till övriga ledamöter beslutar årsmötet att välja följande personer: Linda Gjertsson, 
Margareta Grensjö, Martin Lindgren, Annalena Pejok, Johanna Philipsson och Emma 
Vasara Möller. 

12) Val av valberedning  
Årsmötet beslutar att välja Sofia Näckter till valberedning. 

13) Val av revisorer och suppleanter  
Årsmötet beslutar att välja Milly Marken och Eva Sandström till revisorer. Ingen suppleant 
utses. 
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14) Rapportering från Psykologförbundets kongress 18-20 november. 
Yannick Kercoff, Linda Gjertsson och Annalena Pejok rapporterar från Psykologförbundets 
kongress och redogör för diskussioner och beslut kring bl.a. utbildningsterapi, 
specialistutbildningen och vidmakthållande av specialistkompetens, lönefrågan och 
arbetsmiljö. 

15) Övriga frågor  
Inga övriga frågor eller förslag har inkommit till årsmötet. 

16) Mötets avlutande  
Mötesordföranden förklarar årsmötet för avslutat. 

Karin Edholm, mötesordförande Martin Lindgren, mötessekreterare 

Malin Hägglund, justerare Åsa Söderberg justerare
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