PROTOKOLL styrelsemöte

Tid:

24 april 2013, kl. 10.00 – 16.30

Plats:

Hagagatan 1, Stockholm

Närvarande: Kerstin Johannesson, Birgitta Toomingas, Lena Granath, Mia
Bredford och Eva-Lena Lindström.
1. Mötet öppnades av ordförande Kerstin Johannesson.
2. Dagordningen godkändes.
3. Birgitta Toomingas valdes att justera protokollet.
4. Protokoll från styrelsemöte 2012-02-15 gicks igenom och godkändes.
5. Ordförandens rapport
 Föreningen tilldelades inget aktivitetsbidrag för 2013 från förbundet.
 Stadgeändring godkändes av FS. De nya reviderade stadgarna kommer att läggas ut
på hemsidan.
 Föreningens presentation på SP:s hemsida diskuteras. Tas upp igen på nästa möte.
 Anna Lanner Swensson har meddelat att hon vill avgå från valberedningen.
 Valberedningen har informerats om vilka styrelsemedlemmar som aviserat avgång.
6. Sekreterarens rapport
 Annonsen för nationella konferensen publiceras i majnumret av psykologtidningen
och samtidigt på Psykologförbundets och föreningens hemsida.
 Förslag har inkommit om att nominera oss till stora psykologpriset bl a med anledning
av jubileet. Birgitta Toomingas skriver utkast till nominering.
7. Kassörens rapport
 40 ännu icke betalande medlemmar är påminda om årets medlemsavgift.

 Föreningen disponerar 264 461:44 kronor varav 226 883 kronor är avsatta för
jubileumskonferensen 2013. Kortfristiga skulder ca 12 000 kronor.
 Förra årets konferens är ännu inte bokföringsmässigt avslutad, men beräknas ge ett
visst överskott, ca 50 000 kronor.
 Deklarationen är färdig.
8. Matrikelförvaltarens rapport.
Nya medlemmar: Martina O´Hanlon, Linköping, Agneta Wikander, Landskrona, Tove
Drapier, Gävle, Birgitta Brissman, Gävle, Jasmine Mostofi, Skene.
Utträdda medlemmar: Tulla Brattbakk Göthberg, Vadstena, Eva Nilsson, Helsingborg,
Lena Bergstén, Sundsvall, Ann Lidbrink, Stockholm.
9. Hemsidan
Hemsidan har nyligen varit utsatt för angrepp av annat slag där material togs bort av
förövarna. Mia Bredford arbetar med återställandet från backup-en. Arbetet med
hemsidan fortsätter. Beslutas att se över hur många av medlemmarna som börjat
prenumerera på medlemsforums inlägg.
Psykologförbundet lägger över sin hemsida på en ny plattform. Yrkesföreningarna har
erbjudits att lägga över sina resp. hemsidor på samma plattform och då erbjudas
support på dessa. Det är ett erbjudande utan deadline. Frågan ska diskuteras vidare när
ytterligare information inkommer från förbundet. Ordförande kontaktar Psifos som
redan har sin hemsida där om möjlighet att få se hur en hemsida då blir upplagd.
10. Intern samverkan
a) Distrikten
Nytt representantskap: Södra Norrland: Lisa Fröst Björnsdotter och Fyrbodal: Mona
Bryggman.
Kerstin Johannesson tillskriver ånyo medlemmarna i distrikten i Stockholm om val av
ny representant.
b) Nationella konferensen 2013
Styrelsen beslutar att bjuda in ett större antal personer med betydelse för föreningen
och skriften till jubileumsfestligheterna torsdagen den 19 september, likaså kommer
konferensavgiften för medlemmar och pensionerade mbhv-psykologer att
subventioneras. I anslutning till konferensen kommer att hållas två workshops med en
av föreläsarna, D. Weatherston, i föreningens regi till självkostnadspris,
Konferensprogrammet är färdigställt och inskickat till Psykologtidningen. Arbetet med
nationella konferensen löper enligt planerna.
2014 års konferens. Eva-Lena Lindström kontaktar Södra Norrland som står på tur.
Styrelsen önskar besked senast 1 juni. Därefter står Södra Mellansvenska på tur.
c) Intressegruppen för familjer i migrations- och integrationsprocessen
Inget nytt.

11. Föreningsskriften
Arbetet med jubileumstidskriften fortskrider enligt plan. Redaktören har varit i kontakt
med förlaget Melica. De tar in offerter från tryckerier fn. Birgitta Toomingas bistår
redaktören vid behov. Utformning, innehåll och titel diskuteras.
Beslut tas att skriften kommer att delas ut gratis till föreningens nuvarande
medlemmar.
12. Extern samverkan/representation
a) Professionsbaserade nationella riktlinjer för BHV och MHV
Kerstin Johannesson och Inger Nordenhem är kallade till remisskonferens för MHV:s
vägledningsdokument på Socialstyrelsen 15 maj. Föreningen har fått ett första utkast
inför detta möte till påseende och sänt in kommentarer som KJ och IN ansvarar för.
Antonia Reuter är kallad till motsvarande möte samma dag för BHV:s
vägledningsdokument.
Redaktionsgruppen för revision av Blå Boken ska träffas 12/6. KJ och IN deltar för
föreningens räkning.
b) Yrkesföreningarnas nätverk.
YFN möttes den 8 mars. Ordföranden har undertecknat en gemensam motion till
kongressen angående behovet av reviderade generella stadgar för yrkesföreningarna,
vilket i efterhand godkändes av styrelsen. Nätverket har även sänt en skrivelse till FS
med önskemål om en tydligare definition av yrkesföreningar resp intresseföreningar.
Nästa möte 20 maj.
c) Rikshandboken BHV
Nästa möte 3 maj. Pga omorganisation hos förvaltaren Inera förväntas organisatoriska
förändringar under 2014.
d) Inera/1177.se
Inget nytt.
e) SKL:s Psynk-projekt
Kerstin Johannesson har skrivit en sammanfattning från dagen om tidiga insatser och
lagt ut denna och en artikel av en av de medverkande, Arne Holte, på hemsidan.
f) Övrig extern representation
Psifos kompetensdagar kommer att äga rum i Luleå 12-13 september. Psifos har en
underavdelning ”Imse vimse spindel” för psykologer i förskolan. Diskussion om
möjlig samverkan med ”Imse-vimse”-gruppen, ev förslag till kommande styrelse.
Kerstin Johannesson hör sig för om deras arbete.
YFN har ansökt hos FS om att yrkesföreningarna ska vara representerade på den 13:e
Europeiska psykologikongressen i Stockholm, 9-12 juli. Eva-Lena Lindström och Mia
Bredford är i så fall tillgängliga.
Bevakning av föräldrastödsfrågan. Det blir inga fler Dialogforum i form av nationella
konferenser. FHI kommer att arrangera möten i varje landsting/region istället.
Bevakning måste framledes alltså ske lokalt.

13. Nationella målbeskrivningen
Arbetet pågår. Klargörande kring att det inte ska göras ändringar i innehållet eller
formen utan uteslutande ett förtydligande av den text som redan finns. Ev mer
omfattande revision kan bli aktuell efter implementeringen av Evelinaarbetet.
14. Hälso/Vårdval
Inget nytt.
15. Remisser
Skolverkets nya allmänna råd om mottagande i särskolan – lämnas till Psifos.
Delbetänkandet Patientlag (SOU 2013:2). Ansvarig: Kerstin Johannesson.
Från FS: Policy och riktlinjer för evidensbaserad psykologisk praktik. Ansvarig:
Kerstin Johannesson.
16. Förfrågningar/info/synpunkter från föreningens medlemmar/externa aktörer.
 Region Skåne kräver diagnoser och åtgärdskoder av mbhv-psykologerna. Medlemmar
i Skåne undrar hur övriga gör. Styrelsen känner inte till att det förekommer i fler
landsting. Hänvisar frågan till de centrala teamen.
 Catarina Furmark, NFSU, har inkommit med en förfrågan om dubbelt medlemskap för
medlemmar som vill vara med i båda föreningarna. Birgitta Toomingas undersöker
förutsättningarna för en sådan överenskommelse.

17. Kurser, litteratur etc
18. Övriga frågor
Inga anmälda.
19. Mötet avslutades

Eva-Lena Lindström
Sekreterare

Birgitta Toomingas
Justerare

Kerstin Johannesson
Ordförande

