PROTOKOLL styrelsemöte
Tid: Fredag 17/8 2012
Plats: Gullvivebacken 3, Tyresö
Närvarande: Kerstin Johannesson, Annika Ekman, Eva-Lena Lindström, Birgitta
Toomingas, Antonia Reuter, Inger Nordenhem och Lena Granath.
1. Mötet öppnades av ordförande Kerstin Johannesson.
2. Dagordningen godkändes.
3. Justerare Birgitta Toomingas valdes.
4. Genomgång av styrelseprotokoll 2012-06-18.
Förtydligande/ändring av punkt 12a; ny skrivning: ”Samarbetet med Socialstyrelsens
fortgår avseende professionsbaserade riktlinjer för BHV”.
5. Ordförandes rapport
FS-protokoll 02/12. Inga kommentarer.
6. Sekreterarens rapport
Inga motioner har inkommit till årsmötet.
7. Kassörens rapport
Föreningen förfogar över kronor 269.939:64, kortfristiga skulder uppgår till ca kronor
75.000. I tidigare protokoll under året har det för jubileumskonferensen 2013 särskilt
avsatta medlen, 140.000 kronor, ej redovisats pga ett förbiseende Beloppet är här
inkluderat i den aktuella totalsumman.
Merparten av överskottet från föregående års Nationella konferens, kronor 64.273:60,
har överförts till föreningen. Med anledning av hittills få anmälningar till årets
konferens (betydligt under budgeterat belopp) har en buffertsumma om 20.000:bibehålllits på konferenskontot tv.
Styrelsen beslutar bifalla ett omkostnadsbidrag till kassören på 1000 kronor årligen
avseende svårspecificerade utgifter för kassörsuppdraget (slitage på privat utrustning,
mobilsamtal, kortare resor, trängselavgifter och liknande).
Ett trettiotal medlemmar har trots upprepade påminnelser ännu ej betalat sin
medlemsavgift.
8. Matrikelförvaltarens rapport.
Nya medlemmar; Katarina Jacobson, Göteborg, Anna Blomquist, Falkenberg, Mona

Sandhu, Spånga, Margareta Hansson, Stockholm, Nina Öst, Växjö, Canan Kilinckaya
Göransson, Sandviken, Kristina Pettersson, Gagnef, Lisa Fröst Björnsdotter,Umeå,,
Marie Fredriksson, Luleå.
Utträdda medlemmar: Margoth Söderback, Avesta, Annika Åberg Blomqvist
Jönköping
Beslut: tilläggsblad med nya medlemmar kommer att delas ut vid årsmötet.
9. Hemsidan
Valberedningen har ombetts prioritera sökandet efter en webbredaktör. Den som åtar
sig uppdraget kommer att kunna påräkna support.
10. Intern samverkan
a) Distrikten
Styrelsen kommer att lägga fram en proposition till årsmötet med förslag om
en stadgeändring innebärande att om ett distrikt har färre medlemmar än åtta
personer så blir det vilande som eget distrikt. Stockholm är uppdelat i två
distrikt med få medlemmar i varje. Ordföranden kontaktar representanter i
respektive distrikt och efterhör hur man där ser på situationen.
b) Nationella konferensen
Birgitta Rydén kommer att informera om jubileumsskriften i samband med
årsmötet 2012.
Antonia Reuter och Monika Lidbeck kommer att ge en kort presentation från
årets WAIMH-konferens efter ordinarie program på torsdagen.
c) Intressegruppen för familjer i migrations- och integrationsprocessen
Inget att rapportera.
11. Jubileumskonferensen 2013 och föreningsskriften
Vidare diskussion kring tidigare planerat tema, kontakter med tilltänkta föreläsare
kommer att tas snarast. Arbetet med föreningsskriften fortlöper enligt plan.
12. Extern samverkan/representation
a) Professionsbaserade nationella riktlinjer för BHV och MHV
Inget nytt att rapportera. Arbetet fortsätter.
b) Yrkesföreningarnas nätverk
Inget nytt att rapportera. Arbetet fortsätter.
c) Rikshandboken BHV
Inget nytt att rapportera. Arbetet fortsätter.
d) Inera/1177.se
Inget nytt att rapportera. Arbetet fortsätter.
e) SKL:s modellområden för barn och ungas psykiska hälsa
Inget nytt att rapportera. Arbetet fortsätter.
13. Nationella verksamhetsbeskrivningen
Styrelsen beslutar att inte inkludera riktlinjer för psykologens arbete i centralt team i

verksamhetsbeskrivningen utan efterlysa lokala styrdokument som görs tillgängliga
för intresserade.
14. Hälsoval/vårdval
Inget nytt att rapportera.
15. Remisser
Inga aktuella.
16. Förfrågningar/info/synpunkter från föreningens medlemmar/externa aktörer.
Förfrågan från SCB angående föreningens ekonomi även detta år. Avböjer att delta i
överensstämmelse med föregående års beslut.
Lisa Wolgast Tångring, Falun, har inkommit med en förfrågan om lämpliga
specialistkurser för psykologer inom vårt verksamhetsområde. Styrelsen har
informerat om det bristfälliga utbudet och gett generella förslag. Ordförande kommer
att aktualisera frågan i Yrkesföreningarnas nätverk.
PTP-psykolog Petra Karlström, Västernorrland, önskar göra studiebesök hos
psykologer inom MBHV. Ordförande förmedlar kontakt.
Carl Johan Brunnerbäck, Psykologförsbundet, efterlyser arbetsbeskrivningar för
psykologassistenter under deras praktik. Förslag på arbetsuppgifter lämnas av
styrelsen.
17. Kurser, litteratur
“Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Health” , The Association for
Prenatal and Perinatal Psychology and Health.
18. Övriga frågor
Arbetet med att ta fram ett nationellt kvalitetsregister för BHV återaktualiserades
våren 2012. Antonia Reuter deltar liksom tidigare i arbetsgruppen.
Antonia Reuter har deltagit i en referensgrupp för BO i framtagandet av ett
utbildningsmaterial om Barnkonventionen riktat till MHV/BHV.
19. Mötet avslutas.
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