
PROTOKOLL  styrelsemöte

Tid: Måndagen den 18/6 2012, kl. 10.00 – 16.30.

Plats: Kaserntorget 11B, Göteborg.

Närvarande: Birgitta Toomingas, Eva-Lena Lindström, Kerstin Johannesson, Inger Nordenhem 
och Annika Ekman.

1. Mötet öppnades av ordförande Kerstin Johannesson.

2. Dagordningen godkändes.

3. Justerare Birgitta Toomingas valdes.

4. Genomgång av styrelseprotokoll 2012-03-30 som godkändes.

5. Ordförandes rapport
SF-protokoll 02/12. Inga kommentarer.

Rådskonferensen kommer att äga rum den 20 oktober 2012 och ska bl a handla om den 
pågående organisationsutredningen. Fas 2 och 3 kommer att ledas av Mahlin Lenerius från 
kansliet.

Dialogforum om föräldrastöd, arrangerat av FHI, kommer att äga rum i Stockholm den 11-
12/12. Birgitta Toomingas och ytterligare en styrelsemedlem planerar att delta.

Ordförande föreslog att arbetsbeskrivningar för funktioner i styrelsen utformas, vilket 
beslutades. Ett successivt arbete kommer att påbörjas.

6. Sekreterarens rapport
Arbete enligt kalendariet.

7. Kassörens rapport
Föreningen förfogar över 227.326:34 kronor och har ca 10.000 kr i kortfristiga skulder.
Påminnelse om betalning av medlemsavgiften är utskickad till ca 60 personer.
Uppdatering hos skattemyndigheten om brutet räkenskapsår har skett.
Deklaration för räkenskapsår 2010/2011 har inlämnats.
Medlemsavgiften planeras vara oförändrad för år 2012/2013.

8. Matrikelförvaltarens rapport
Nya medlemmar: Natalia Buffa Borås, Veronika Fagerberg Borås, Lina Ljung Roseke Borås, 



Malin Meirik Västerås, Eva Turner Leksand.
Utträdda medlemmar: Margareth Ericsson Linköping, Malena Bjerke Örnsköldsvik

Birgitta Toomingas undersöker möjligheten att ha en elektronisk medlemsmatrikel kopplad 
till hemsidan. 

9. Hemsidan  
Föreningens hemsida har varit drabbat av upprepade globala intrång under våren. Arbete 
med att förhindra detta samt undvika skadeverkningar för tredje man har prioriterats. 
Hemsidan kommer fortsättningsvis att automatiskt släckas ner vid intrångsförsök. 
Diskussion kring behov av arbetsbeskrivning för webbredaktör liksom för övriga 
styrelseledamöter.

10. Intern samverkan

a) Distrikten
Inventeringen av naturliga relationer för samarbete i distrikten ska kompletteras. Eventuellt 
tas ett förslag till ny distriktsindelning fram till årsmötet.

b) Nationella konferensen 2012
49 personer har hittills anmält sig.
Professionsfrågorna tas även i år upp under årsmötet.
Bakgrundsinformation till frågor som årsmötet ska besluta om sammanställs och går ut med 
årsmötesutskicket.
Referat från konferensen på hemsidan är önskvärt och möjliga skribenter ska kontaktas.
Punkter till årsmötet diskuterades.

c) Intressegruppen för familjer i migrations- och integrationsprocessen
Inget nytt.

11. Jubileumskonferensen 2013 och föreningsskriften
Arbetet med föreningsskriften fortlöper enligt plan.
Att jubileumskonferensen kommer att äga rum i Göteborg 2013 har mottagits positivt i 
regionen. Vidare diskussion kring tidigare planerat tema, nu ur metaperspektiv.

12. Extern samverkan/representation

a) Professionsbaserade riktlinjer för MHV och BHV
MHV: Ingen arbete pågår för närvarande med revisionen av SFOG:s blå bok. 
BHV: Socialstyrelsen arbetar med att ta fram kunskapsöversikter vilka planeras läggas in 
i Rikshandboken för BHV.

b) Yrkesföreningarnas nätverk
Nätverket önskar ett ställningstagande från FS om yrkesföreningarnas roll i förbundet. 
En arbetsgrupp inom nätverket kommer att träffa Mahlin Lenerius inför 
Rådskonferensen i oktober. Nätverket har inte fått gehör för förslaget med en extern 
utredare, däremot har FS efter invändningar från YFN skrinlagt idén om att slå ihop 
föreningarna till tre stora yrkesföreningar. 

Studentdagen i Uppsala blir 9 oktober. Ordföranden representerar föreningen 
tillsammans med lokala medlemmar.



YFN har ett tvådagarsmöte 6-7/12. Ordföranden och ytterligare en styrelsemedlem deltar.

Majnumret av Psykologtidningen innehöll en presentation av mbhv-föreningen enligt 
YFN:s publiceringsplan.

c) Rikshandboken BHV
Kerstin Johannesson undersöker om det går att länka till artiklar från vår hemsida.

d) Inera/1177.se
Inget nytt.

e) SKL:s forskningsnätverk: Modellområden för barn och ungas psykiska hälsa
Inget nytt.

13. Nationella målbeskrivningen
Genomgång av bakgrunden till beslut på årsmötet om en revision av den nationella 
målbeskrivningen. Det har framkommit ett behov hos medlemmarna av en mer utförlig 
beskrivning av MBHV-psykologens arbete och funktion, att användas i den egna 
organisationen och i kontakt med omvärlden. Ambitionen är att beskriva uppdragets 
huvudinriktning, avgränsning, kunskapsområden och förutsättningar. En arbetsgrupp om tre 
personer i styrelsen har bildats för att bereda frågan.
Diskussion om huruvida funktionen som psykolog i centralt team också ska beskrivas.

14. Hälso/Vårdval
Inget nytt.

15. Remisser
Ingen av de inkomna remisserna har relevans.

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

Frida Dahlbäck, Västmanland: Förfrågan om användning av EPDS på fäder och icke 
svenskspråkiga kvinnor. Styrelsen svarat att det ej är tillräckligt validerat i Sverige än.

Karin Simonsson, Halland: Önskar råd ang att MHV inte längre vill använda PV:s tjänster 
vilket påverkar tjänsterna. Hänvisning till SP och Blå Boken.

Inger Nordenhem, Kalmar: Finns vetenskapliga tidskrifter speciellt för vårt 
verksamhetsområde? Förslag: Journal of infant mental health. Hänvisas till Monica Lidbeck 
för fler förslag.

17. Kurser, litteratur etc.
Animerad film om familjebildning: ”Fäst vid dig” (Dorisfilm) på Youtube. 
http://www.youtube.com/watch?v=8ysMjuRT6uU.

18. Övriga frågor
Ingen övrig fråga anmäld.

http://www.youtube.com/watch?v=8ysMjuRT6uU


19. Mötet avslutas.

Annika Ekman Birgitta Toomingas Kerstin Johannesson
Sekreterare Justerare Ordförande


