
Styrelsemöte Psykologföreningen i Västerbottens läns landsting
Minnesanteckningar 2016-09-13

Deltagare: Yannick Kercoff, Margareta Grensjö, Linda Gjertsson, Martin Lindgren, Annalena Pejok.

1) Föregående protokoll  
Inga anmärkningar. Fortsatt diskussion om specialisttjänster i VLL. 

2) Medlemsmöte med primärvården – rapportering Yannick och Annalena  
Yannick, Annalena och Martin hade ett möte med primärvårdspsykologerna i Skellefteå med 
omnejd, vilket upplevdes som positivt och givande. 
Yannick och Annalena har ett möte med primärvårdspsykologerna i Umeå 26/9. 

3) Kongressen 2016, medlemsmöte 12 oktober, bjuda in medlemmar utanför VLL?  
Yannick väntar på kongressdokument från kansliet. När det kommer kan vi sammanställa 
material i lämplig omfattning och skicka ut till medlemmarna inför medlemsmötet 12/10.  
Då våra representanter på kongressen ska representera alla medlemmar i Västerbotten och 
inte bara VLL, bör även förbundsmedlemmar utanför VLL bjudas in till medlemsmötet. 
Vi får hjälpas åt att försöka sprida inbjudan till medlemmarna. 

4) Årsmöte 14 december, planering  
Margareta har bokat Skiffersalen. Tiden är inte helt spikad än pga. samarbete med 
universitetet.  
Planen är att under årsmötet ha en informationsdel, som vi brukar, och i år anknyta till 
kongressen med t.ex. motionsprocessen och innehåll i viktiga motioner som antagits. 

5) Styrelsedag  
Styrelsedagen kommer att vara 22/9 kl. 9.30-15.30 i Skellefteå. Annalena har bokat rum på 
Stadshotellet, Stationsgatan 8. Det är bra om alla hinner titta igenom materialet i mappen 
Valuator i vår gemensamma Dropbox. 
Styrelsedagen kan registreras som interfacklig verksamhet i PS Självservice, kod 130, 
kostnadsställe 18541 (tror vi). 

6) Rapportering om BUP:s arbetsmiljö  
Bordläggs 

7) Hur jobba med vår arbetsmiljö, välja centrala psykologskyddsombud?  
Bordläggs 

8) Övriga frågor
a) Valberedning. Yannick kontaktar Lii Ulander för valberedningsarbete.
b) Ekonomisk rapport. Margareta berättar att vi har ca 7.700 kr i kassan för närvarande. Det 

kommer troligen inte att räcka till alla de aktiviteter vi har inplanerade: medlemsmöten, 
styrelsedag och årsmöte. Margareta och Yannick skriver ansökan om tilläggsmedel från 
förbundet.

c) Löneenkät SACO (Margareta). Bordläggs
d) Löneöversyn (Linda). Bordläggs
e) Kontakta HR/FoU angående yrkessamordnare (Linda). Bordläggs.


