PROTOKOLL styrelsemöte
Tid: Fredagen den 10/2 2012.
Plats: Psykologförbundets lokal, Hagagatan 1, Stockholm
Närvarande: Eva-Lena Lindström, Birgitta Toomingas, Kerstin Johannesson, Annika
Ekman och Antonia Reuter.
Mötet gästas av förbundsjurist Camilla Damell.
1. Mötet öppnades av ordförande Kerstin Johannesson.
2. En övrig punkt anmäldes och dagordningen godkändes.
3. Justerare Birgitta Toomingas valdes.
4. Genomgång av styrelseprotokoll 2011-11-25 som godkändes.
5. Ordförandes rapport
FS protokoll 05/11. § 22, antagandet av förslaget att alla yrkesföreningar i
psykologförbundet ska har en fadder i förbundsstyrelsen, kommenterades.
Anmälan om namnbytet hos förbundsstyrelsen görs av Kerstin Johannesson.
Kerstin Johannesson har ansökt om aktivitetsbidrag från förbundet.
6. Sekreterarens rapport
Anna Lannér Swensson har blivit förhindrad att närvara vid WHAIM-konferensen.
Inga medel utbetalas därmed från föreningen. En ny ansökan har inkommit från
Antonia Reuter om ekonomiskt bidrag om 5 000 kr till deltagandet i WAIMH:s
konferens 2012. Ansökan beviljades.
Ledamöterna tillfrågas hur de ställer sig till fortsatt styrelsearbete nästa verksamhetsår.
Annika Ekman och Lena Granath har ett år kvar på sina förordnanden i styrelsen.
Kerstin Johannesson kontaktar de frånvarande ledamöterna Lena Granath och Inger
Nordenhem och informerar valberedningen.
Beslut om att skjuta upp det till våren planerade tvådagarsmötet för styrelsen till
hösten 2012.
7. Kassörens rapport
Föreningen förfogar över kronor 227.776:90, kostfristiga skulder är ca 12. 000 kronor.
Behörighet att nyttja elektroniska tjänster via Skatteverkets hemsida har beviljats.
Åtgärder för namnändring hos berörda myndigheter har vidtagits.
Inbetalningskort för medlemsavgiften skickas ut tillsammans med medlemsmatrikeln.

Eva-Lena Lindström har tagit fram ett formulär för ansökan om ekonomiskt bidrag till
deltagande i konferens, vilket kommer att diskuteras vid nästa möte.
8. Medlemsmatrikeln
Nya medlemmar: Alexandra Begum, Stockholm, Maja Berling, Visby, Kerstin
Nilsson, Hultsfred, Karin Sidén, Oskarström, Emelie Löwenmo, Malmö, Martha
Bjurström, Hallsberg. Utträdd medlem: Camilla Zander.
Arbetet med ny matrikel fortskrider enligt plan och skickas ut inom kort.
9. Hemsidan
Mötet beslutade att följa upp tidigare beslut om att köpa ytterligare extern teknisk
hjälp med hemsidan.
Funktionen med avisering av inlägg på medlemsforum och massutskick till
medlemmarna är under installation.
10. Intern samverkan
a) Distrikten
Regionfrågan har lagts på is på riksnivå. Frågan om ny distriktsindelning är
fortfarande avhängig medlemmarnas geografiska fördelning,
distriktsrepresentanternas funktion och distriktens roterande ansvar för
anordnande av våra nationella konferenser. Mötet beslutade att Kerstin
Johannesson inför fortsatt diskussion tillfrågar nuvarande representanter till
styrelsemötet i juni.
b) Nationella konferensen 2012
Arbete fortskrider. Notis införs i Psykologtidningens kalendarium och på
hemsidan. Temat kommer att bli ”Barnets perspektiv”. Förbundsjurist Camilla
Damell tillfrågas om att medverka angående juridiska frågor för psykologer i
mödra- och barnhälsovård.
c) Intressegruppen för familjer i migrations- och integrationsprocessen.
Inget nytt.
11. Jubileumskonferensen 2013 och jubileumsskriften
2013 står Södra Mellansvenska på tur för värdskapet. Sonderingar kring möjliga orter
pågår.
Birgitta Rydéns arbete med jubileumsskriften fortskrider med god fart.
12. Extern samverkan
a) Professionsbaserade nationella riktlinjer för BHV och MHV
MHV: En revision av ”Blå Boken” har aktualiserats. Föreningens medverkan
efterfrågas, särskilt i arbetsgruppen för området om psykisk hälsa/ohälsa.
Arbetsgrupperna konstitueras under 2012, men huvuddelen av arbetet planeras
ske under 2013.
BHV: Det ursprungliga Evelina-arbetet är nu avslutat. En redaktionsgrupp har
bildats för att producera en kortare skrift om BHV:s mål och syfte. Antonia
Reuter deltar. En referensgrupp har skapats där även Penny Fagerberg ingår.

b) Yrkesföreningarnas nätverk
Kerstin Johannesson och Annika Ekman deltog på nätverksmöte 2/12. Mötet
beslöt tillskriva FS med önskemål om ett återinförande av det tidigare
generella faddersystemet.
I samarbete med förbundets studeranderåd arrangeras en studentdag den 4/9 i
Uppsala.
Föreningen Transkulturella psykologer har avslutats.
Arbetslivspsykologerna och Psykologkonsultföreningen har slagits samman till
Sveriges förening för arbets- och organisationspsykologer.
Ett förslag till Psykologtidningen om en spalt i tidningen för presentation av
yrkesföreningarna accepterades. Evabrith Järnefors är inbjuden till nästa YRKmöte.
c) Rikshandboken BHV
Arbetet fortskrider enligt redaktionsrådets plan.
d) Inera och 1177.se
Monica Lidbeck har valts in i Ineras redaktionsråd för www.1177.se. Hon
kommer att bjudas in till nästa styrelsemöte för diskussion.
e) SKL:s forskningsnätverk: Modellområden för barn och ungas psykiska hälsa
Den första 3-årsperioden har avslutats. Nya projekt på avancerad nivå drar i
gång nu. Endast tre av dessa berör vår målgrupp.
Kerstin Johannesson och Birgitta Toomingas följer det fortsatta arbetet.
13. Nationella målbeskrivningen
Diskussion kring det fortsatta arbetet. Mötet beslutade att på nästa möte studera BHVläkarnas och BHV-sjuksköterskornas nationella målbeskrivningar.
14. Hälsoval/Vårdval
Inget nytt vad gäller MHV och BHV.
15. Remisser
Inga remisser har inkommit.
16. Förfrågningar/info/synpunkter från föreningens medlemmar/externa aktörer.
Frida Dahlbeck läser en kurs i vetenskapsmetodik och vill i ett arbete fokusera hur
man mäter effekt av föräldrastödsinsatser. Sara Grünberg i VG-region är engagerad i
en liknande frågeställning. Kerstin Johannesson kommer att förmedla kontakt dem
emellan.
17. Kurser, litteratur.
Camilla Damell, 2012, Journalföring för psykologer, Liber förlag.
SFOG:s symposium ”Reproduktiva val - aspekter på fertilitetshjälp”. Se hemsidan.
Psifos nationella konferens äger rum den 5-7/9 i Uppsala.
Planering pågår av uppdragsutbildning vid Göteborgs Universitet i ”Samtida mödraoch barnhälsovårdspsykologi”.

18. Övriga frågor
Toni Reuter berättar kort om sitt deltagande i Dialogforum för föräldrastöd och
återkommer med en mer omfattande redogörelse vid nästa möte.
19. Mötet avslutas av ordförande.
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