Styrelsemöte
Tid: 16-12-13 kl. 10-12
Plats: Vasagatan 48
Närvarande: Erik Andersson, Olof Molander, Pia Faller samt Linda Gjertsson
1. Mötet öppnas
Erik hälsar samtliga välkomna och öppnar mötet.
2. Val av mötesfunktionärer
Till mötesordförande valdes Erik, till mötessekreterare Linda samt
till justerare Pia.
3. Föregående Mötesprotokoll
Vi tar upp frågan om Konsumentupplysning som övrig fråga idag.
4. Socialstyrelsen
Vi diskuterar Socialstyrelsens nya Nationella riktlinjer för vård vid
depressions- och ångesttillstånd. Vi uppfattar en stor begreppsförvirring i
dokumentet med vad som avses med ”psykoterapeuter”. SKPF kommer att
vara med i Psykologförbundets remissrunda för dokumentet.
5. Kongressen
Linda rapporterar från Kongressen: Angående propositionen nytt
reglemente för specialistutbildningen, så nämns nu EBPP på två ställen i
inledningen, specialistutbildningen skall bygga på EBPP. Vår motion om
implementering av EBPP antogs i (B –satsen). Vi för en diskussion om
möjliga sätt att arbeta vidare med implementering.
6. Årsmötet
Årsmötet äger rum 30-31 mars 2017 i samband med
Psykologidagarna på Waterfront i Stockholm. Enligt Anders Wahlberg
finns en lokal för oss, frågan är vilken dag och klockslag. Pia kontrollerar
detta med Mahlin Lennerius på kansliet och lägger ut en blänkare om
årsmötet på vår hemsida. Linda kan delta som SKPFs representant och
kontrollerar med Anders Wahlberg hur förbundet centralt tänker kring
Nationella föreningarnas representantskap på Psykologidagarna. Vi tar tag
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i handlingar inför årsmötet vid kommande styrelsemöte i februari 2017.
Kallelse till årsmötetskall vara ute senast 30 dagar innan årsmötet.
Vi pratar om inval av studentrepresentanter som adjungerande till
styrelsen. Vi vill ha en ordinarie och en suppleant.
7. Övrigt
-

”Konsumentupplysning”: Olof har lite idéer kring detta.

-

Flyktingfrågor: som del av Psykologförbundet finns skäl att vara mer
aktiva och profilerade vad gäller psykisk hälsa hos människor som flytt.
Vi funderar vidare till kommande styrelsemöte.

-

PTP: Erik skall mejla samtliga studierektorer för PTP –programmen
om innehållet i PTP:n.

8. Mötet avslutas
Erik tackar samtliga för uppmärksamheten och avslutar mötet.
Stockholm 16-12-10

Linda Gjertsson

Pia Faller

Mötessekreterare

Justerare

2

Sveriges Kliniska Psykologers Förening
www.kliniskapsykologer.se

