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PROTOKOLL styrelsemöte 

 

 

 Tid:  28 februari 2014, kl. 10.00 – 16.30 

  

 Plats:  Kaserntorget 11A, Göteborg 

 

Närvarande:  Kerstin Johannesson, Karin Bondesson, Inger Nordenhem, Kerstin 

Kruber och Annika Ekman.  

Birgitta Toomingas medverkade per telefon under §§ 7 och 8. 

 

Frånvarande: Mia Bredford och Eva-Lena Lindstöm. 

  

 

Mötet gästades av Anna Sandell, föreningens nya kontaktperson i förbundsstyrelsen. 

 

1. Mötet öppnades av ordförande Kerstin Johannesson. 

 

2. Dagordningen godkändes. 

 

3. Inger Nordenhem valdes att justera protokollet. 

 

4. Protokoll från styrelsemöte 2013-11-29 gicks igenom och godkändes. 

 

5. Ordförandens rapport 

Psykologförbundet kommer att hålla rådskonferens den 4 oktober. Föreningens 

ordförande kommer att delta.  

 

Anna Sandell är vår nya kontakperson i förbundsstyrelsen. 

 

Föreningen har fått en biljett till PS-14, psykologstudenternas nationella kongress, 2-4 

maj. Styrelsen efterforskar en möjlig representant. 

 

Kerstin Twedmark, ansvarig i SF för professionsfrågorna, har frågat hur föreningen 

ska gå vidare med frågor som fokuserar på utvecklingen av professionen. Föreningen 

har tidigare framfört att förbundet generellt och alltför snävt fokuserar området 

behandling. Frågan kommer att diskuteras vidare i styrelsen. 

 

Nu är det dags att ansöka om aktivitetsbidrag från förbundet, vilket kommer att göras. 

 

Förbundet kommer att ha en monter på bokmässan i Göteborg. Medlemmarna 

meddelas möjligheten att delta där. Föreningen önskar delta med jubileumsskriften. 
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6. Sekreterarens rapport 

Kalendariet gicks igenom. Påminnelse om att mötet 10/6 blir ett telefonmöte. 

 

Information om den nationella konferensen kommer att införas i psykologtidningen, 

vilket bereds av arrangörer och Birgitta Toomingas. 

 

Styrelsemedlemmarna tillfrågas om de önskar kvarstå i styrelsen. Annika Ekman 

meddelar önskan att avgå. Icke närvarande kommer att tillfrågas av ordförande som 

informerar valberedningen. 

 

7. Kassörens rapport  

Föreningen förfogas över 144512:51 kronor. Kortfristiga skulder på ca 5000 kr. 

Kostnaden för jubileumsskriften är ej reglerad. Kostnaden för 

konferensadministrationen är ej reglerad. 

 

Birgitta Toomingas beslutas ingå som extra medlem av styrelsen fr o m den 19 mars 

till nästa styrelsemöte den 24 april. Inger Nordenhem övertar uppdraget som kassör 

senast den 24 april. Extern bokhållare kan komma att anlitas. En långsiktig lösning 

kommer att diskuteras på nästa årsmöte. 

 

180 medlemmar har till dags dato betalat medlemsavgift. 

 

8. Matrikelförvaltarens rapport 

 

Principfrågan om studentmedlemskap diskuterades. Mötet beslutade att tillåta 

studentmedlemskap till fullt medlemspris. 

 

Nya medlemmar: Helena Wiberg Värnamo, Sophie Strom Lund Laholm, Kristina 

Hallberg Varberg. En ofullständig ansökan har även mottagits. 

 

Utträdda medlemmar: Tatiana (Padyukova) Kjellson Västerås, Inge de Jong. 

 

9. Hemsidan 
Frågan om det är rättsligt riktigt att lägga ut artiklar och andra skrifter på hemsidan 

diskuterades. Mötet beslutade att begränsa sig till att på hemsidan presentera länkar till 

skrifterna på Internet i de fall vi inte fått tillåtelse från författaren. 

 

Styrelsen planerar att söka annan extern support för uppdateringar.  

 

10. Intern samverkan 
a) Distrikten 

Birgitta Toomingas har skickat ut uppdaterade medlemslistor till 

distriktsrepresentanterna. 

 

b) Nationella konferensen 2013 och årsmötesprotokoll 2013-09-19  

 

Deltagarnas utvärdering av konferensen är sammanställd och tillsänd 2014 års 

arrangörsgrupp. 

 

Årsmötets uppdrag till styrelsen för verksamhetsåret 2013/2014: 
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 Fortsatt arbete med Socialstyrelsens vägledningsdokument för BHV och 

MHV. 

 Att vara fortsatt aktiv i yrkesföreningarnas nätverk och där företräda 

föreningens uppfattning att få kalla sig yrkesförening. 

 Fortsatt engagemang i Rikshandbokens redaktionsarbete. 

 Fortsatt engagemang i redaktionsrådet för 1177.se 

 Att vidare följa SKL:s PSYNK-projekt. 

 Fortsatt arbete med den nationella målbeskrivningen 

 

c) Nationella konferensen 2014 

Nationella konferensen 2014 kommer att äga rum i Örebro, 17-19 september. 

Årsmötet kommer att hållas torsdagens morgon, den 18 september. Södra Norrland 

står på tur som arrangörer 2015.  

 

d) Intressegruppen för familjer i migrations- och integrationsprocessen 

Denna punkt beslutades på årsmötet inte längre vara ett uppdrag för styrelsen. Punkten 

tas därför bort från styrelsemötets dagordning för återstoden av verksamhetsåret. 

 

11. Föreningsskriften 
Mötet beslutade att ge ett nytt förlag uppdraget att justera och ombesörja omtryckning 

av skriften då Melica ej kan åta sig detta. Överenskommelse kommer att träffas med 

Melica angående viss ersättning för den första versionen av boken. 

 

12. Extern samverkan/representation 
a) Professionsbaserade nationella riktlinjer för MHV och BHV 

 

Vägledningsdokumentet för BHV kommer att presenteras av Socialstyrelsen den 22 

april. Parallellt presenteras ett nytt nationellt BHV-program som kopplas till 

Rikshandboken. 

 

Socialstyrelsen kommer även att presentera vägledningsdokumentet för MHV den 22 

april. Revisionen av ”Blå boken” fortskrider i låg fart. Styrelsen har varit engagerad på 

relevanta områden. Arbetet kommer inte att vara klart till MÖSAM-mötet i mars som 

planerat. Att publicera förändringar successivt på olika områden i ”Blå bokens” nya 

digitala format har diskuterats. 

 

b) Yrkesföreningarnas nätverk 

 

Kerstin Kruber och Kerstin Johannesson deltog i Yrkesföreningarnas nätverks möte 

den 5-6 december 2013. Kerstin Johannessons förslag om att lägga ner nätverket 

antogs. Nätverket är alltså nedlagt. Alternativet som föreslogs och bifölls är att 

förbundsstyrelsen tar ansvar för yrkesföreningarnas koppling till förbundet. Initiativ 

till kontakt med yrkesföreningarna har redan tagits från ansvariga från förbundet. 

Denna punkt på föreningens dagordning kommer därför framöver att utgå. Samarbetet 

mellan förbundsstyrelsen och föreningen hanteras framgent under Ordförandens 

rapport. 

 

Psifos kommer att ha sina kompetensdagar i Göteborg den 10-12 september. En 

medlem av styrelsen för Föreningen för mödra- och barnhälsovård kommer att bjudas 

in att delta. 
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c) Rikshandboken BHV 

Rikshandboken är nu överflyttad till Stockholms läns landsting som har ett ettårigt 

avtal med beställaren Cehis/Inera. Arbetet fortlöper som tidigare, och redaktionsrådet 

är oförändrat. 

Regionaliseringen, dvs att alla landsting kan lägga in sina lokala dokument under olika 

avsnitt, genomförs nu, liksom implementering av det nya nationella BHV-

programmet. 

 

d) Inera/1177.se 

De förändringar i texten om depression som Kerstin Johannesson föreslagit har till 

stora delar genomförts. 

 

e) SKL:s Psynk-projekt 

Inget nytt.  

 

f) Nationella amningskommittén 

 

Charlotte Uggla på Socialstyrelsen vill komma till nästa styrelsemöte i Stockholm i 

april. Hon har tagit initiativ till att se till att föreningen kommer med i kommitténs 

arbete. Styrelsen är positiv till detta. Karin Bondesson kommer att delta på kommitténs 

årliga konferens 13/10 2014. 

 

Föreningen har lämnat synpunker på översättningen av WHO:s dokument ”Tio steg 

till fungerande amning” till kommittén. 

 

g) Övrig extern representation 

Socialstyrelsen bjöd in föreningen till en hearing om assisterad befruktning för 

ensamstående i januari 2014. Penny Fagerberg representerade föreningen. 

 

13. Nationella målbeskrivningen 
Arbetet med att beskriva mbhv-psykologens arbetsuppgifter fortskrider. 

 

14. Remisser 
Inga relevanta remisser har inkommit.  

 

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

 

Birgitta Wickberg har tillfrågat föreningen om att vara behjälplig med att sprida 

information om en planerad nordisk avdelning inom Marcé Society. Information har 

lagts ut på föreningens hemsida. 

 

Emma Eriksson, Skellefteå, efterfrågat dokumentet ”Åldersrelaterade observationer av 

samspel förälder-barn där det fungerar bra”.  

 

Inbjudan från Socialstyrelsen till hearing om kvinnlig könsstympning 10/4. Föreningen 

avstår. 

 

Förbundet har vidarebefordrat en förfrågan om erfarenheter av privatisering av BUP i 

Sthlm. Distriktsrepresentant Krystyna Flato sattes i kontakt med projektet. 
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Information från Anna Lannér Swenson om att en beställning skapats för mbhv-

psykologer i region Skåne. Styrelsen tackar för skrivningen. 

 

Maria Bergström skriver sin psykologexamensuppsats och har inkommit med förfrågan 

om huruvida vi kan sprida en enkät bland våra medlemmar om mobbning på 

arbetsplatsen. Förbundet gör också utskick via medlemsbrevet. Styrelsen bifaller 

förfrågan. 

 

16. Kurser, litteratur etc. 

Inger N meddelar att det finns platser kvar till höstens specialistutbildning ”Samtida 

mödra- och barnhälsovårdspsykologi” vid Göteborgs universitet. 

 

KBT-centrum arrangerar 6 maj en workshop med dr Amy Wenzel, ”CBT for 

peripartum distress”. Om kvinnors ångest före, under och efter förlossningen. 

 

NFSU arrangerar en workshop om ”Parent and infant health”. Info om detta läggs ut på 

hemsidan. 

 

”Måste alla vara så djävla lyckliga hela tiden”, Jessica Hjärt Flod, Nestorforlag.se, 

2013. ISBN 9789198130201 

 

17. Övriga frågor 
 

18. Mötet avslutades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Ekman Inger Nordenhem Kerstin Johannesson 

Sekreterare Justerare Ordförande  


