
 
 

 

 

PROTOKOLL styrelsemöte 

 

 

 Tid:  24 april 2014, kl. 10.00 – 16.30 

  

 Plats:  Sveriges Psykologförbund, Vasagatan 48, Stockholm 

 

Närvarande:  Kerstin Johannesson, Birgitta Toomingas (punkterna 1-8, 10 och 

11), Karin Bondesson, Inger Nordenhem, Kerstin Kruber, Eva-

Lena Lindström (via Skype) och Annika Ekman. 

 

 

1. Mötet öppnades av ordförande Kerstin Johannesson. 

 

2. Dagordningen godkändes. En övrig fråga anmäldes. 

 

3. Inger Nordenhem valdes att justera protokollet. 

 

4. Protokoll från styrelsemöte 2014-02-28 gicks igenom och godkändes. 

 

5. Ordförandens rapport 

 

 Föreningen har beviljats aktivitetsstöd från Sveriges Psykologförbund om 3 750 

kronor. 

 Föreningen har lämnat in en förfrågan om att delta med föreningsskriften i 

förbundets utställningsmonter på bokmässan i Göteborg. 

 Kerstin har kommunicerat med Kerstin Twedmark i förbundsstyrelsen om 

yrkesföreningarnas kontakt med förbundet angående specialistutbildningen.  

KT önskar representanter för yrkesföreningarna till en referensgrupp. Inger 

Nordenhem valdes till föreningens representant. 

 Sveriges Psykologförbund gör en arbetsmiljökartläggning och har skickat ut en 

enkät till medlemmarna. Föreningen har inbjudits till möte om detta på 

förbundet den 28 april, men ingen i styrelsen har möjlighet att delta. 

Föreningen har skickat synpunkter. 

 Förbundsstyrelsen har bjudit in yrkesföreningarna att delta på ett möte kvällen 

före Rådskonferensen den 4 oktober. Kerstin Johannesson deltar. 

 

6. Sekreterarens rapport 

Annons om nationella konferensen ska införas i Psykologtidningen och på föreningens 

hemsida. 

 

 

 



7. Kassörens rapport 

 

 Föreningen disponerar 143 806,01 kronor, varav 3000 kronor utgörs av 

kortfristiga skulder.  

 En stor del av medlemmarna har ännu inte betalat medlemsavgiften för 

innevarande verksamhetsår. Påminnelse kommer att skickas. 

 Senast 30 juni måste medlemsavgiften vara betald för att få delta på nationella 

konferensen till medlemspris. 

 Nationella konferensen 2013 är avslutad med ett mindre underskott, p g a 

oväntade kostnader och lågt deltagande av betalande som inte är medlemmar. 

Underskottet bestrids av bankmedel. 

 Inkomstdeklarationen för 2013 är färdigställd. 

 

Kassörsfunktionen: 

Styrelsen gör en omkonstituering för att lösa kassörsfrågan.  

Birgitta Toomingas avgår 140424 från den tillförordnade kassörsposten. Annika 

Ekman övertar kassörsansvaret från och med 140425 fram till årsmötet 140918. 

Birgitta Toomingas kvarstår som firmatecknare och sköter bokhållning samt bokslut 

under motsvarande period. Annika Ekman går in som behörig företrädare för 

föreningen.  

Därmed ändrades tidigare beslut om att Inger Nordenhem övertar kassörsskapet. Inger 

övertar i stället sekreterarsysslan. 

 

8. Matrikelförvaltarens rapport 

Mia Bredford kommer successivt att överta uppdraget som matrikelförvaltare. 

 

Nya medlemmar: Karin Elvin Dahlström, Göteborg, Linda Ciparsson,Uppsala,(stud.-

medlem) Hege K. Andreassen, Västerås, Maria Furuholm Petrovic, Örebro, Emma 

Granat, Växjö. 

Utträdda medlemmar: Britt-Marie Olsson, Norra Norrland. 

 

9. Hemsidan 
 

 Information om SIP, Samordnad Individuell Plan, med länk till SKL:s 

webbsida kommer att läggas ut på hemsidan. 

 Birgitta Toomingas åtar sig att höra med webb-hotellet om de kan 

rekommendera extern support för ev uppdatering av hemsidan. 

 

10. Intern samverkan 
 

a) Distrikten 

Inget nytt. 

 

b) Nationella konferensen 2013 

Konferensen är avslutad. Punkten utgår hädanefter från dagordningen. 

  

c) Nationella konferensen 2014 

Årsmötet 

Årsmötet kommer att hållas torsdag morgon den 18 september. Lena Granath 



och Anna Ekberg står till förfogande för omval till valberedningen. 

Valberedningen har fått uppdraget att finna en ny kandidat till styrelsen.  

 

2014 års konferens beräknas kosta 2 900 kronor för medlemmar och 3 300 kronor för 

ickemedlemmar, rabatterat pris för ett begränsat antal seniorer och studenter. 

Programmet är färdigt och har titeln ”Det är bredden som är spetsen”. 

 

11. Föreningsskriften 
Förhandlingar med det först anlitade förlaget pågår. Ärendet har insänts till Grafiska 

Kammaren som sammanträder den 28 april. Omtryckning kommer att göras på annat 

förlag med förhoppning om distribution före sommaren. 

 

12. Extern samverkan/representation 
 

a) Professionsbaserade nationella riktlinjer för MHV och BHV 

Den 22 april presenterade Socialstyrelsen ny vägledning för BHV och kunskapsstöd 

för MHV. Kerstin och Inger har inte hört något från någon i redaktionsrådet för ”Blå 

boken” sedan MÖSAM-mötet, varför det är oklart var detta arbete står.   

 

b) Rikshandboken BHV 

Rikshandboken planerar att införa e-learning, dvs utbildningsfilmer på nätet, och 

måste i så fall ta fram eget material för detta. 

 

c) Inera/1177.se 

Monica Lidbeck har inte hört något från redaktionsrådet för 1177.se på länge. Hon har 

tagit kontakt med producentansvariga på Stockholms läns landsting och fått till svar 

att de arbetar fram nya redaktionella processer som man tänker sjösätta i april. 

Redaktionsrådets och Monicas framtida roll än ännu oklar. 

 

d) SKL:s Psynk-projekt 

Möte hölls i februari för politiker och beslutsfattare. På SKL:s hemsida har Psynk-

projektet lagts under huvudämnesfliken Psykisk hälsa. Det finns möjlighet att 

prenumerera på nyhetsbrev. 

 

e) Nationella amningskommittén 

Avsaknaden av det psykologiska perspektivet i amningskommitténs arbete 

problematiserades. Vidare att perspektivet i kommittén är väldigt snävt, med fokus på 

att amning är det generellt bästa sättet att mata sitt barn, oavsett omständigheter. 

Föreningen saknar mer nyanserade och komplexa perspektiv som handlar om att ge 

stöd till föräldrar utifrån individuella behov och förutsättningar. Nytt möte kommer att 

hållas i oktober och möjligheten att framföra detta diskuterades.  

 

f) Övrig extern representation 

Veronika Fagerberg i Skene kommer att delta på ps.14 i Örebro som föreningens 

representant.  

Ingen föreningsrepresentant kunde delta i Socialstyrelsens hearing om kvinnlig 

könsstympning 10/4. 



 

13. Nationella målbeskrivningen 
Texterna om mbhv-psykologens arbetsuppgifter gicks igenom och mötet kom överens 

om viss omarbetning.  

 

14. Remisser 
Inga remisser har besvarats sedan förra styrelsemötet.  

 

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

 

Amanda Wikerstål, Kronoberg, frågar om nationella målbeskrivningens revision inför 

egen uppdatering. Styrelsen svarar att det är på gång, men att vi inväntat 

Vägledningsdokumenten från Socialstyrelsen. 

 

Linda Ciparsons, Uppsala, har frågat om föreningen tar emot studenter som 

medlemmar. Efter kontakt med andra YF beslöt styrelsen att ta emot 

medlemsansökningar från studenter till samma medlemsavgift som ordinarie 

medlemmar. Speciellt studentpris gäller för nationella konferensen. Med student avser 

studerande på psykologprogram, ej PTP-psykolog. 

 

Ulla Vestin, Skaraborg, efterfrågar ställningstaganden eller dokument från föreningen 

angående små barns miljö på förskola. Styrelsen rekommenderar kontakt  

med Psifos och deras nätverk Imse Vimse spindel i frågan, samt Malin Brobergs bok 

”Anknytning i förskolan”. 

 

16. Kurser, litteratur etc. 

Martin Forsters ”Jag törs inte men gör det ändå”, Natur och Kultur, 2013 

 

17. Övriga frågor 
Sommarens styrelsemöte blir 14/8 em och 15/8 och hålls i Stockholm. 

 

18. Mötet avslutades 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Ekman Inger Nordenhem Kerstin Johannesson 

Sekreterare Justerare Ordförande  


