PROTOKOLL styrelsemöte
Tid: 9 november 2012, kl. 10.00-17.00 och 10 november, kl. 9.00-15.00
Plats: Gullvivebacken 3, Tyresö.
Närvarande: Kerstin Johannesson, Eva-Lena Lindström, Inger Nordenhem, Birgitta
Toomingas, Lena Granath, Mia Bredford och Annika Ekman.
1. Mötet öppnades av ordföranden Kerstin Johannesson.
2. En övrig punkt anmäldes. Dagordningen godkändes.
3. Birgitta Toomingas valdes att justera protokollet.
4. Protokollet från styrelsemöten 120817 och 120921 gicks igenom och godkändes.
5. Ordförandens rapport.
 Inga invändningar mot revisionsberättelsen har inkommit på medlemsforum inom
den angivna besvärstiden, varför den tidigare styrelsen enligt årsmötets beslut har
beviljats ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011-2012.
 Kerstin Johannesson har blivit ombedd att skriva en kort text om PPD för
Psykologiguiden.
 Kerstin Johannesson har reagerat på informationen om BUP på www.1177.se där
man säger att små barn som mår psykiskt dåligt i första hand ska söka hjälp hos
Barnhälsovården. KJ har påpekat att Barnhälsovården arbetar med
folkhälsofrämjande och förebyggande verksamhet och inte har något
barnpsykiatriskt behandlingsuppdrag. Enligt svar från 1177.se ska synpunkten
beaktas vid revision av texten.
 Kerstin Johannesson kommer för föreningens räkning att följa utvecklingen i
Östergötland när det gäller deras nystartade projekt att screena för depression under
graviditet.
 Ellinor Schad och Kerstin Johannesson har tidigare planerat att skriva en artikel om
stora barngrupper i förskolan. Nu har Anders och Malin Broberg nyligen utkommit
med en bok i ämnet, varför Ellinor och Kerstin avvaktar i frågan.
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 Catarina Furmark har förmedlat sin mejladress till intresserade medlemmar och den
kommer att läggas ut på hemsidan i hennes konferenspresentation.
 Rådskonferensen 121020
Förbundsstyrelsen informerade rådsmedlemmarna om årets arbete med kongressens
uppdrag, bl a organisationsutredningen. Alla yrkesföreningarna inom förbundet var
representerade, med undantag för Psykologer för döva och hörselskadade och KBTföreningen. 7 av 21 kongressdistrikt saknade representation vilket är olyckligt med
tanke på att rådskonferensen är beslutsfattande i vissa frågor; speciellt
representativiteten problematiserades och diskuterades. Förslag lämnades på hur
närvaron av kongressombuden på rådskonferenserna kan förbättras.
Många ledamöter i förbundsstyrelsen har slutat, vilket väckte auditoriets frågor om
hur styrelsearbetet fungerar.
FS lämnade ett förslag om att dela upp förbundets huvuduppdrag i två områden, 1.
villkorsfrågor och 2. professionsfrågor. Huvudansvarig i FS skulle vara vardera av
de två vice ordförandena. Återigen restes önskemål om extern medverkan i
organisationsutredningen.
En fråga som FS har på sitt bord handlar om gemensamma behörighetskrav för
psykologer verksamma i Europa. Rådsmedlemmarna ville att frågan skall
prioriteras.
Protokollet från konferensen har ännu inte distribuerats.
Nästa kongress hålls 18-20 oktober 2013 i Stockholm. Ordföranden kommer att
representera föreningen.
6. Sekreterarens rapport
 Datum för kommande styrelsemöten fastställdes till 15/2 i Göteborg, 24/4 i
Stockholm, 14/6 i Göteborg och 16/8 i Stockholm.
 Uppdrag från årsmötet gicks igenom:
 Fortsatt engagemang i Rikshandbokens redaktionsråd, Kerstin Johannesson
medverkar.
 Monica Lidbeck är fortsatt adjungerad styrelsemedlem för frågor som berör
föreningens medlemmar på 1177.se utifrån sitt uppdrag i deras redaktionsråd.
Styrelsen erbjuder Monica fortsatt stöd för arbetet i redaktionsrådet så länge
hennes uppdrag där fortlöper.
 Antonia Reuter kommer under verksamhetsåret att vara adjungerad till styrelsen i
frågor om Evelinaarbetet och arbetet med BO.
 Kerstin Johannesson kommer att bevaka och erbjuda/efterfråga delaktighet i
framtida revision av mödrahälsovårdens vägledningsdokument.
 SKL-modellområden/Psynk, Kerstin Johannesson och Birgitta Toomingas följer
det fortsatta arbetet.
 Styrelsen fortsätter arbetet med förtydligande av Nationella målbeskrivningen för
MBHV-psykologer.
 Föreningens Nationella konferens 2013 kommer att hållas i Göteborg, styrelsen är
huvudarrangör i samarbete med Västra Götalandsregionen.
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 Jubiléumstidskriften – planerad publicering september 2013
 Fortsatt arbete med hemsidan.
7. Kassörens rapport
 Överskjutande medel från 2011 års konferens har avsatts för jubiléumskonferensen.
 Inbetalningskort för medlemsskap i föreningen kommer att skickas ut före jul i
anslutning till medlemsbrevet.
 Föreningen förfogar över 265. 389 kronor och 89 öre. De kortfristiga skulderna uppgår
till ca 10.000 kronor.
8. Matrikelförvaltarens rapport
Nya medlemmar i föreningen är Rebecka Steinwall Karlstad, Sofie Larsson Karlshamn,
Sopfia Englund Lidköping, Sara Lücke Tellin Linköping, Ylva Bergstad Avesta.
Komplettering av medlemsmatrikeln kommer att skickas ut.
Birgitta Toomingas kommer att undersöka möjligheten att betala medlemsavgift via
autogiro eller e-faktura.
9. Hemsidan
Mia Bredford är nyinvald styrelsemedlem och föreningens webbredaktör. MB kommer att
sätta sig in i arbetet och successivt revidera hemsidan.
10. Intern samverkan
a) Distrikten
Distriktsrepresentanten för Stockholm Södra har meddelat att hon avgår. Fråga har ställts om
den framtida distriktsindelningen för Stockholmsområdet. Styrelsen avvaktar distriktets
beslut.
b) Nationella konferensen 2012
Ekonomin för den nationella konferensen 2012 är preliminärt i balans. Utvärderingen är
sammanställd och övervägande positiv. Som vanligt tas alla synpunkter till lärdom.
c) Intressegruppen för familjer i migrations- och integrationsprocessen
Ny kontaktperson för Intressegruppen för familjer i migrations- och integrationsprocessen är
Ulrika Pettersson i Norrköping.
11. Jubileumskonferensen 2013 och jubileumsskriften
Arbetet med konferensen och föreningsskriften fortskrider enligt plan.
12. Extern samverkan/representation
a) Professionsbaserade nationella riktlinjer för MHV och BHV
Inget nytt.
b) Yrkesföreningarnas nätverk
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Kerstin Johannesson deltog vid Professionsdagen för studenter vid Psykologiska institutionen,
Uppsala Universitet, den 9 oktober 2012. Professionsdagen 2013 kommer preliminärt att
hållas i Linköping.
Yrkesföreningarnas nätverk kommer att träffas 6-7 december, KJ och Eva-Lena Lindström
deltar.
c) Rikshandboken BHV
RHB önskar ett samarbete med myndigheter som arbetar mot BHV:s målgrupp. KJ har
på redaktionsrådets uppdrag tagit kontakt med Folkhälsoinstitutet.
d) Inera/1177.se
Monica Lidbeck har bett om styrelsens synpunkter på om det är något som fattas i Ineras
material utifrån beställningen 2012 med fokus på områdena psykisk hälsa samt sexuell och
reproduktiv hälsa. Styrelsen finner sidan svåröverskådlig. KJ undersöker om det går att få en
lista över befintliga artiklar.
e) SKL:s forskningsnätverk: Modellområden för barn och ungas psykiska hälsa
Kerstin Johannesson och Birgitta Toomingas följer arbetet.
13. Nationella målbeskrivningen.
Arbetet fortsätter.
14. Hälso/Vårdval.
Inget nytt.
15. Remisser
Synpunkter har lämnats till SP på departementspromemorian ”Hälso- och sjukvård till
personer som vistas i Sverige utan tillstånd.” (Ds 2012:36).
16. Förfrågningar/info/synpunkter från föreningens medlemmar/externa aktörer.
 Lena Dahlgren Rutfjäll, Örebro, har frågat styrelsen om formuleringen ”barn i
förskoleåldrarna” i Nationella målbeskrivningen. Styrelsen har svarat att det är svårt
att hitta ett mer funktionellt begrepp men kommer att se över formuleringen i
målbeskrivningen.
 Jenny Andersson i Kalmar har efterfrågat statistikvariabler för mbhv-psykologer.
Kerstin Johannesson har förmedlat Södra Älvsborgs system där data tas dels ur
journalsystemet, dels ur tidboken, vilket ger en mer komplett beskrivning av
arbetsuppgifterna.
 Emma Olsson, Eskilstuna har efterfrågat material/metod som hjälper bvcsjuksköterskor att spåra samspelssvårigheter mellan föräldrar och barn. Styrelsen har
skickat material.
 Sandra Blanksvärd, Eskilstuna, har efterfrågat Kerstin Johannessons och Gunilla
Källgrens skrivning om växelvis boende. Styrelsen lämnade material även från
Socialstyrelsen.
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17. Kurser, litteratur etc.
Ekström, Andreas, 2012, Hemliga pappan, Serie forum POD, Bokförlaget Forum, Svenska,
ISBN: 9789137500591;
Anknytning i förskolan, M.Broberg, A. Broberg, Natur& Kultur 2012.
18. Övriga frågor
Birgitta Toomingas och Annika Ekman kommer att delta på FHI:s årliga Dialogforum om
föräldrastöd i december.
19. Mötet avslutades.

Annika Ekman
Sekreterare

Birgitta Toomingas
Justerare

Kerstin Johannesson
Ordförande
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