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         PROTOKOLL  

         Sammanträdesdatum     Sida 

         2016-02-15  1(4) 
         Fört vid Beteckning: 

          Konstituerande styrelsemöte Nr 1/2016 
 

 

 

Plats och tid: 

Psykologförbundet, Vasagatan 48, Stockholm 16.00-17.00 
 

Närvarande: 

Stefan Blomberg, ordförande  
Line Uski Torpe, sekreterare  
Amanda Johansson, justerare 
Karin Karlström 
Patrik Nyström 
 
Frånvarande 

Carl Åborg  
Alex Pimenta 
Maria Karnell 
Lina Södergren 
 
 

§ 1 Mötet öppnande 

Ordförande öppnar mötet. 

 
§ 2 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen färdigställs på plats. 
 

§ 3 Val av sekreterare och justeringsman 

Line valdes som sekreterare och Amanda valdes till justerare av dagens protokoll. 

 
§ 4 Föregående protokoll  

Årsmötesprotokollet är inte klart än, genomgången skjuts upp till nästkommande 
styrelsemöte.    

 
§ 5 Val av styrelsebefattningar 

Line Uski Torpe väljs som föreningens sekreterare 2016 
Amanda Johansson väljs som föreningens kassör/medlemsansvarig 2016:  
 
Kommunikations/informationsansvarig: fördelningen av denna post bordläggs till 
kommande styrelsemöte. Samtliga i styrelsen överväger sina möjligheter att ta på sig posten.  
 

§ 6 Beslut angående firmatecknare i föreningen 

Styrelsen beslutade att ordförande Stefan Blomberg (670410-5953) och kassör Amanda 
Johansson (890111-7120) teckar firman (blir godkända som firmatecknare) var för sig.  
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och Organisationspsykologer 

- en yrkesförening inom Sveriges 

Psykologförbund 

   

                                                                          



 
 
 

Sveriges förening för Arbets-         Årsmötesprotokoll Nr 1/16                                     

 och Organisationspsykologer                                                                                         

  

2 

§ 7 Ekonomi/medlemsrapport 

Vi har i dagsläget 160 medlemmar och har 54 381 kr i kassan.  
 

§ 8 Verksamhet och mål 

 

 Uppföljning av aktioner från föregående möte: 
Bordläggs till nästa möte (styrelsemöte 7 2015). 
 

 Sammanställning från arbetsseminariet kring specialistutbildningen 
Bordläggs till nästa möte. 
 

 Ansökan om bidrag från förbundet 
Ansökan om bidrag från psykologförbundet måste göras innan 1 mars 2016. Patrik skickar 
ut förra årets ansökan till styrelsen på mejlen för inspel och Stefan och Patrik gör utifrån 
detta en ny ansökan.   

 

 
§ 9 Strategisk planering 

 

Överblick över årets aktiviteter 
Bordläggs till nästa möte. 

 
 
§ 10 Nästa möte 

Det beslutas att ha nästa styrelsemöte 7 mars eller 4 april, i psykologförbundets lokaler 
15.00-18.00.  
Amanda lägger ut de två tidsförslag på doodle och datumet där flest i styrelsen kan delta 
väljs.  

 
 
§ 11 Mötet avslutas 

 

 
 
 

Sekreterare:    Justeras: 
 
 
 
Line Uski Torpe   Amanda Johansson  
 
 
 

 


