PROTOKOLL styrelsemöte

Tid:

15 februari 2013, kl. 10.00 – 16.30

Plats:

Kaserntorget 11, Göteborg

Närvarande: Kerstin Johannesson, Birgitta Toomingas, Lena Granath, Inger
Nordenhem, Mia Bredford och Annika Ekman.

1. Mötet öppnades av ordförande Kerstin Johannesson.
2. Dagordningen godkändes.
3. Birgitta Toomingas valdes att justera protokollet.
4. Protokoll från styrelsemöte 2012-11-09 – 2012-11-10 gicks igenom och godkändes.
5. Ordförandens rapport
 Stadgeändring som antogs vid årsmötet 2012 har insänts till förbundet för
fastställande.
 Ansökan om tryckningsbidrag till föreningsskriften har tillställts förbundet.
 Socialstyrelsen delas 1/7. Tillsynsuppdraget hänförs till Inspektionen för vård och
omsorg, andra delar kommer troligen fr o m 1 januari 2014 att bilda en ny myndighet
tillsammans med FHI och Smittskyddsinstitutet.
 Påpekande från föreningen ang. skrivning om BUP i 1177.se om att föräldrar i första
hand ska vända sig till BVC och SHV vid oro för barnets psykiska hälsa har
hörsammats. Skrivningen är borttagen.
 Förbundet har tillsänt föreningen ett exemplar av tidskriften European Psychologist, nr
4, 2012. Lämnas utan åtgärd.
6. Sekreterarens rapport
7. Kassörens rapport
 Föreningen disponerar 290.176: 94 kronor varav 226.883 kronor är avsatta för
jubileumskonferensen 2013.

 Förra årets konferens är ännu inte bokföringsmässigt avslutad, men beräknas ge ett
visst överskott.
 Föreningen har påförts slutlig skatt med 60 kr avseende föregående räkenskapsår.
 125 av föreningens nuvarande 215 medlemmar har hittills betalat årets medlemsavgift.
 Birgitta Toomingas har undersökt möjligheten att hantera medlemssavgiften via efaktura och/eller autogiro och fann att detta var förenat med alltför höga kostnader och
merarbete. Styrelsen beslöt därför fortsätta med nuvarande system.
 Nya regler har införts när det gäller ideella föreningars redovisning av moms och
effekter. Föreningen har en så ringa storlek att den ej berörs.
8. Matrikelförvaltarens rapport.
Nya medlemmar: Stina Lasu Västerås, Angélica Månsson Tranås, Marianne Ahnlund
Falkenberg, Sofia Norén Örebro (återinträdd), Viktoria Nyberg Pettersson Linköping,
Tova Winbladh Ystad.
Utträdda medlemmar: Sara Österberg Carlsson Göteborg, Eva Nahnfeldt Karlstad.
Möjligheten att ha medlemsmatrikeln i digital form diskuterades. Birgitta Toomingas
har undersökt de juridiska aspekterna. Klart är att den som finns med i matrikeln på
hemsidan måste ge sitt personliga medgivande till detta. Styrelsen förordar att endast
arbetsplatsrelaterade uppgifterna bör/kan finnas med. Ett tänkbart program för digital
matrikel undersöks närmare. Om detta visar sig vara ändamålsenligt hänskjuts frågan
till årsmötet.
9. Hemsidan
Arbetet med hemsidan fortsätter. Planen är att på sikt omstrukturera den så att den blir
mer överskådlig och lättare att navigera i. Mia Bredford har nu helt övertagit
webbredaktörskapet.
10. Intern samverkan
a) Distrikten
Margareta Axelsson Funck har avsagt sig representantskapet för distriktet Stockholm
Södra. Kerstin Johannesson har tillskrivit medlemmarna i distriktet om val av ny
representant, men ännu inte fått något svar. Birgitta Toomingas kontaktar
distriktsmedlemmar i frågan. En uppdatering av representantskapet i distrikten pågår.
b) Nationella konferensen 2013
Programmet är under färdigställande och kommer att som tidigare presenteras i början
av maj. Mötet beslöt att erbjuda studenter rabatterat konferensavgift, liksom tidigare
år.
c) Information om Intressegruppen för familjer i migrations- och integrationsprocessen
finns åter på hemsidan.

11. Föreningsskriften
Arbetet med jubileumstidskriften fortskrider enligt plan. Styrelsen diskuterade hur
tidskriften kan spridas.
12. Extern samverkan/representation
a) Professionsbaserade nationella riktlinjer för BHV och MHV
Kerstin Johannesson och Inger Nordenhem kommer att delta i redaktionsgruppen för
revision av den Blå boken. Revisionen planeras inte att bli omfattande och hur
föreningens deltagande kommer att se ut är ännu oklart. Det samtidigt pågående
arbetet på Socialstyrelsen med kunskapsöversikter för MHV har inte resulterat i några
klara riktlinjer. Margareta Bondestam som leder arbetet med kunskapsöversikterna vill
samordna detta med revisionsarbetet med den Blå boken. Hon har därför tagit initiativ
till en diskussionsgrupp och bjudit in till två möten under våren. Kerstin och Inger
planerar att delta. Socialstyrelsen ska slutredovisa vägledningsdokument för MHV,
BHV och SHV 30/9 i år.
Evelina-arbetet för BHV kommer att presenteras på BHV-dagarna i oktober 2013.
b) Yrkesföreningarnas nätverk.
YFN möttes den 6-7 december, och träffade då också representanter för förbundets
kansli och FS. Nätverket planerar att ordna en professionsdag vid Linköpings
universitet till hösten. Nästa träff för nätverket äger rum den 8 mars.
c) Rikshandboken BHV
Regionaliseringen av RHB har inletts med två pilotområden. Tanken är att alla har
RHB som metodbok men att man på varje text ska kunna länka till lokala
föreskrifter/material. Margareta Blennow har inträtt i redaktionsrådet som medicinskt
ansvarig.
Rikshandbokens struktur kommer att arbetas om under 2014 så att den harmoniserar
med Evelinas ämnesområden.
d) Inera/1177.se
Monica Lidbeck är fortsatt medlem av redaktionsrådet för 1177.se och kvarstår därför
som adjungerad medlem till styrelsen under året. Kerstin informerade om att 1177.se
från 1/1 2013 produceras av Stockholms läns landsting, och kommer att samordnas
med deras motsvarighet Vårdguiden.
e) SKL:s forskningsnätverk: Modellområden för barn och ungas psykiska hälsa
Kerstin Johannesson deltog i en dag om tidiga insatser 29/1.
f) Övrig extern representation
Birgitta Toomingas deltog i FHI:s Dialogforum för föräldrastöd som arrangerades i
december 2012.
Eva-Lena Lindström deltog som föreningens representant i Neuropsykologernas
konferens.
Föreningen har tackat nej till förbundets fråga om att självständigt delta under
Almedalsveckan 2013.
Mötet beslutade att deltagande i ps.13 i Stockholm inte heller prioriteras under året.

Mötet beslöt att lägga ut förekommande länkar och referat till konferenser och andra
arrangemang där föreningsmedlem deltagit och representerat föreningen.
13. Nationella målbeskrivningen
Arbetet pågår.
14. Hälso/Vårdval
Inget nytt.
15. Remisser
Inga remisser har under perioden inkommit eller besvarats.
16. Förfrågningar/info/synpunkter från föreningens medlemmar/externa aktörer.
 UllaMia Simryd, Skellefteå, har bett om material för BVC om samspelsobservationer.
Kerstin Johannesson skickade material.
 BVC-ssk i Kalmar län har via Inger Nordenhem aktualiserat en fråga om skillnaden
mellan konsultation och handledning, apropå revisionen av EPDS-riktlinjerna. I RHB
står konsultation, men de har tagit fasta på andra skrivningar där ”handledning”
används. Styrelsen diskuterade betydelsen av att använda sig av olika benämningar på
stödet till BVC-sjuksköterskorna. I det här fallet måste innehållet och syftet anses
viktigare än terminologin.
17. Kurser, litteratur etc
Psykologisk fallkonsultation. Gunilla Guvå & Ingrid Hylander. Studentlitteratur 2012.
Hälsofrämjande möten – från barnhälsovård och palliativ vård. Red Hertting, A. &
Kristenson, M. Studentlitteratur 2012.
Transition to parenthood in Europe. A comparative life course perspective. Bristol,
UK Policy Press 2012.
När två blir tre: Förstagångsföräldrars funderingar, farhågor och fantasier. Natur &
Kultur 2012.
Att stödja och stärka: vårdande vid barnafödande av Marie Berg m fl. Studentlitteratur
2010.
Förstagångsfäders upplevelse av föräldrautbildning, förlossning och första året som
far. Åsa Premberg, Thesis Sahlgrenska akademin, GU 2011.
Våld i hemmet - barns strategier. Överlien C. Gleerups 2012.
Den arge. (För barn) Dahle, G. Daidalos 2009.
Håndbok i sped- og småbarns psykiske helse. Vibeke Moe, Kari Slinning m fl.
Gyldendahls 2010.

Pamela Massoudi kommer att lägga fram sin avhandling 19/4 2013 på Psykologiska
institutionen i Göteborg.
18. Övriga frågor.
Inga anmälda.
19. Mötet avslutades.
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Sekreterare

Birgitta Toomingas
Justerare

Kerstin Johannesson
Ordförande

