
 
 

 

 

PROTOKOLL styrelsemöte 

 

 

 Tid:  10 juni 2014, kl. 10.00 – 12.00 

  

 Plats:  Telefonmöte 

 

Närvarande:  Kerstin Johannesson, Annika Ekman, Kerstin Kruber, Karin 

Bondesson och Inger Nordenhem 

 

 

1. Mötet öppnades av ordförande Kerstin Johannesson. 

 

2. Dagordningen godkändes. En övrig fråga anmäldes. 

 

3. Kerstin Kruber valdes att justera protokollet. 

 

4. Protokoll från styrelsemöte 2014-04-24 godkändes. 

 

5. Ordförandens rapport 

Kerstin Tweedmark, förbundet, har meddelats att Inger är föreningens kontaktperson i 

specialistfrågan. 

 

6. Sekreterarens rapport 

Förberedelse av verksamhetsberättelsen och utskicket till medlemmarna i augusti. 

Förbereda kallelse till årsmötet 2014 samt professionsfrågor som offentliggörs på 

hemsidan tillsammans med slutdatum för motioner till årsmötet. 

 

7. Kassörens rapport 

123847:41 kronor i tillgångar och ca 6.000 kr i kortfristiga skulder.  

 

8. Matrikelförvaltarens rapport 

Nya medlemmar: Lovisa Andrén Landvetter, Emilia Nordström Lidköping, Mathilda 

Eriksson Stockholm (studerandemedlem), Emma Granat Växjö, Sara Brunt Växjö, 

Emilie Kjellberg Sundsvall.  

Utträdda medlemmar: Annika Westergård Göteborg, Marita Modig Kristianstad, 

Gunilla Ohlström Gävle. 

 

Mahlin Lenerius på förbundets kansli ska kontaktas angående hur medlemsregister 

kan skötas via förbundet. Kerstin J har även kontaktat Psifos angående deras 

erfarenheter av att förbundet sköter medlemsregister. 

 



9. Hemsidan 
Flera personer har problem att komma in på hemsidan. Inger kontaktar Mia. 

 

10. Intern samverkan 
a) Distrikten  

Inget att rapportera 

 

b) Nationella konferensen 2014 

Bakgrundstexter och verksamhetsberättelse behöver vara klara till styrelsemötet i 

augusti. Uppdrag att förbereda olika frågor fördelades.  

Monica Lidbeck tillfrågas om 1177och Toni tillfrågas om Evelinaarbetet. Nationella 

Amningskommittén: Karin förbereder och Kerstin tar detta på årsmötet. Nationell 

målbeskrivning: Kerstin K. Kunskapsöversyn MHV samt Blå boken: Kerstin J och 

Inger. Hemsidan: Mia/Kerstin K samarbetar. Rikshandboken, Jubileumsskriften, SKL, 

kongressen, rådskonferensen och yrkesföreningarnas nätverk: Kerstin J. 

Specialistfrågor: Inger. Kassörens rapport: Inger.  

 Årsmöteshandlingarna ska vara klara 15/8.  

 

c) Nationella konferensen 2015 

Vi har en turordning men distriktet som står i tur har förhinder och har fått i uppgift 

att vända sig till Södra som står näst i tur. Kerstin K kontaktar kollegorna i Skåne och 

erbjuder hjälp från Blekinge, som också tillhör Södra distriktet. 

   

11. Föreningsskriften 
Utlåtande från Grafiska kammaren inkommit – föreningen ska inte betala för en 

oanvändbar produkt. Ny faktura har inkommit från det tidigare förlaget som styrelsen 

beslutar att bestrida.  

Arbetet tillsammans med nya förlaget fortsätter.  

 

12. Extern samverkan/representation 

a) Professionsbaserade nationella riktlinjer för MHV och BHV 

Revisionsgruppen från Blå boken har skickat ett nytt kapitel till Kerstin J och Inger. 

Vägledningsdokumentet för BHV: text om utvecklingsstörning (s. 85) väcker frågor, 

Karin kontaktar Björn Kadesjö. 

 

b) Rikshandboken BHV 

Fråga kring texten om utvecklingsavvikelser från medlem. Texten kommer att ändras. 

Berörda yrkesföreningars loggor läggs ut på Rikshandboken. Beslutas att även vår 

logga används. 

 

c) Inera/1177.se 

Inget att rapportera. 

 

d) SKL:s Psynk-projekt 

Inget att rapportera. 

 

e) Nationella amningskommittén 

Pamela Massoudi tillfrågas om att medverka på höstens möte. Bm Lina Palmér som 

gör en studie i Borås kring kvinnors upplevelser av amning tillfrågas om sina resultat. 



 

f) Övrig extern representation 

Inget att rapportera. 

   

13. Nationella målbeskrivningen 
Arbetsgruppens förslag gås igenom. Det färdiga förslaget skickas ut med 

årsmöteshandlingarna. 

 

14. Remisser 
Inga aktuella. 

 

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

 

Linn Pettersson önskat litteraturtips för mbhv-arbete, men styrelsen förklarat att vi 

bara ger den sortens service till medlemmarna. 

 

Lisbeth Andersson, Halland, önskade referens från Kunskapsstödet för MHV kring 

psykologkonsultation. Önskad text skickades. 

 

Malin Blide, psykologstudent Umeå, efterhörde möjligheten att göra PTP inom mbhv 

och vilka krav som ställs. Styrelsen svarade. 

 

Henrik Johansson, IHPU, inkommit med förfrågan om icke-medlemmar kan gå på 

nationella konferensen. Styrelsen bekräftat. 

 

16. Kurser, litteratur etc. 

 

17. Övriga frågor 
Annika Ekman slutar som mbhv-psykolog i september. Därmed avgår hon från 

styrelsen och närvarar inte heller på årsmötet. 

 

18. Mötet avslutas 
 

 

 

 

 

 

Inger Nordenhem Kerstin Kruber Kerstin Johannesson 

Sekreterare Justerare Ordförande  


