Välkommen till
Sveriges förening
för Arbets- och
Organisationspsykologer...
... en yrkesförening inom Sveriges
Psykologförbund som vänder sig
till egna företagare, anställda,
studerande, pensionärer och övriga
som är intresserade av arbets och
organisationspsykologi.
Vi verkar för att:
✹ stärka professionalismen inom området
✹ stödja och bevaka medlemmarnas
yrkesmässiga intressen
✹ stimulera till kontakt mellan
medlemmarna
✹ sprida psykologisk kunskap i
organisationer och i hela samhället
Det gör vi genom att:
✹ vara beredningsorgan inom Sveriges
Psykologförbund rörande arbetslivets
psykologi
✹ på uppdrag av förbundsstyrelsen
företräda Sveriges Psykologförbund
✹ bevaka och driva frågor som har
med psykologen som företagare och
entreprenör att göra

➸

Vad gör vi?
✹ Föreningen arrangerar, i egen regi
och tillsammans med andra, utåtriktade
aktiviteter såsom seminarier och work
shops i olika delar av landet. Seminarierna
har fokus på professionens framtid och
aktuella frågor inom arbets och
organisationspsykologi.
✹ Vi har ett långsiktigt organiserat
samarbete med studentorganisationen
Psykologisation och har också en konti
nuerlig dialog med ansvariga på olika
psykologutbildningar i landet.
✹ Informationsspridning och debatt
sker genom medlemsutskick, en livaktig
Facebookgrupp och återkommande
medverkan i Psykologtidningen.
✹ Internt inom Psykologförbundet är
vi aktiva genom att bl.a. på uppdrag av
förbundsstyrelsen vara remissinstans och
rådgivande organ samt att på uppdrag
av Specialistrådet bistå med
bedömning av specialistkurser.
Bli medlem

Det finns tre typer av medlemskap:
Medlem
Varje medlem av Sveriges Psykologförbund som är
intresserad av arbets- och organisationspsykologi kan
antas som medlem, efter beslut av yrkesföreningens
styrelse.
Stödmedlem
Den som inte uppfyller kraven som medlem, men som
är knuten till eller har visat starkt intresse för arbetspsykologisk forskning eller verksamhet kan antas som
stödmedlem. Stödmedlem har rätt att delta i föreningens
aktiviteter och årsmöte men har inte rösträtt eller möjlighet att bli invald i styrelsen.
Studerandemedlem
Den som är studerandemedlem i Psykologförbundet kan
bli det även i föreningen och har då samma rättigheter
som stödmedlemmar.
Mer information finns på förbundets hemsida:
www.psykologforbundet.se

