
   
Tid:         Fredagen 19 augusti 10-16.30

Plats:      Gullvivebacken 3, Tyresö

Närvarande: Birgitta Toomingas, Lena Granath, Kerstin Johannesson, Annika Ekman, 
Inger Nordenhem och Toni Reuter.

1. Mötet öppnas av ordförande Kerstin Johannesson.

2. Dagordningen godkändes. 

3. Justerare Birgitta Toomingas valdes. 

4. Genomgång av styrelsemötesprotokoll (2011-06-20) som godkändes.

5. Ordförandens rapport
FS protokoll 2/11. Inga kommentarer.

6. Sekreterarens rapport

7. Kassörens rapport
Föreningen förfogar över 219.879:22 kronor. Kortfristiga skulder uppgår till ca 
23.000. En avsättning kommer att göras för jubileumsskriften/ ev även konferensen 
2013  på drygt 125.000 kronor.

8. Medlemsmatrikel
Nya medlemmar: Kerstin Sigfridsdotter, Vara, Jeanette Jones, Borlänge.
Utträdd medlem: Gunilla Ohlström, Gävle.

Arbetet med matrikeln fortskrider enligt plan.

9. Hemsidan
Målet är att alla medlemmar som registrerat sig på hemsidan ska få ett mail när det 
gjorts ett inlägg på medlemssidan. 

10. Intern samverkan.

Distrikten.
Kerstin har mejlat till alla distriktsrepresentanter för att få synpunkter på 
distriktsindelning. Endast 2 av 13 har svarat. Britt-Marie Winroth har svarat att hon 
ser VG-regionen som ett naturligt distrikt och Åsa Krantz menar att det är svårt att 
hålla kontakt inom ett distrikt och föreslår en representant per landsting. Birgitta 
Toomingas framför att det krävs mer underlag för att göra konkreta förslag. Styrelsen



anser att man bör behålla distriktsindelningen som den är. Om ny regionindelning i
stället för de befintliga landstingen genomförs så lyfts frågan på nytt.

Nationella konferensen 2011
I nuläget är 135 personer anmälda till konferensen i Uppsala. Vi kommer att ha ett 
föreningsbord med foldrar, material från SP och blankett för medlemsanmälan.

Årsmötet 2011
Riktlinjer för att söka bidrag till konferensdeltagande presenteras på årsmötet. 
En motion har inkommit och den gäller byte av namn på föreningen. 
Förslag till dagordning, verksamhetsberättelse, och underlag till årsmötespunkter 
skickas till Birgitta senast 29/8.

Nationella konferensen 2012
Kommer att äga rum 19-21 september i Stockholm enl nuvarande planering. Kerstin 
har haft kontakt med Psifos ordförande Elinor Schad som gärna ser att det finns 
möjlighet att gå på båda våra nationella konferenser genom att förlägga dessa till olika 
tidpunkter.

Jubileumskonferensen 2013
Ansökan om bidrag till tryckning av jubileumsskriften har gjorts till Allmänna 
Barnhuset. Arbetet med jubileumsskriften är igång.

Intressegruppen för familjer i migrations- och integrationsprocessen.
Inget att rapportera.

11. Extern samverkan / representation. 

Professionsbaserade nationella riktlinjer för BHV och MHV.
MHV: Kerstin avvaktar svar från MÖL Margareta Goop, Värmland, angående
psykologmedverkan vid revision av psykisk hälsa i Blå boken. 

YRK- nätverket.
Inget nytt att rapportera.

Rikshandboken.
Rikshandboken öppnas 4/10 på 1177.se.

SKL:s  modellområden
Forskarnätverksdagen om insatser i förskolan sammanfaller med Nationella 
konferensen, styrelsen arbetar på lösning av frågan. 

12. Diagnossättning. 

13. Nationella verksamhetsbeskrivningen
Sammanställningen av aktuella barnunderlag per tjänst bifogas årsmöteshandlingarna.



14. Hälso/vårdval.
Inget nytt att rapportera.

15. Remisser
Synpunkter har lämnats till Psykologförbundets remissvarsarbete på betänkandet 
”Rapportera, anmäla och avhjälpa missförhållanden – för barns och elevers bästa. 
SOU 2011:33.
Styrelsen beslutar lämna synpunkter på nyinkommen remiss ”Bättre insatser vid 
missbruk och beroende” SOU 2011:35. Kerstin Johannesson och Antonia Reuter 
ansvarar.
.

16. Förfrågningar/info/synpunkter från föreningens medlemmar/externa aktörer
Inget inkommit.

17. Kurser, litteratur.

18. Övriga frågor

19. Mötet avslutas av ordförande Kerstin.

Inger Nordenhem                 Birgitta Toomingas                   Kerstin Johannesson

Sekreterare                           Justerare                             Ordförande     


