Styrelsemöte 2020-06-07
Närvarande: Linda Gjertsson, Lisa Bäckman, Sophie Österberg, Gustav Jonsson, Fredrik
Odhammar, Amandah Melin samt Olof Molander (vi möts i digitalt format)
§ 1 Välkomna - mötets öppnande
Lisa valdes Oll mötesordförande.
§ 2 Mötet valde Linda Oll mötessekreterare och Fredrik Oll justeringsperson.
§ 3 Vad har hänt sen sist - fg mötesprotokoll:
• Rapport från kongressen (Lisa & Linda): Vi ﬁck igenom en fråga som vi diskuterat innan, aV
psykologförbundet genomför en utvärdering av det uppdaterade policyprogrammet EBPPs
användbarhet.
• Digital vård: Fredrik har mejlat två företag som ger digital vård och frågat om deras utsaga
aV det ﬁnns studier som jämställer behandling i digitalt format med möte IRL. Han har inte
fåV svar än och återkommer när det svaret kommer.
• LAB repliken: Vi har skrivit slutreplik i frågan Oll kommande PsykologOdning, och är nöjda
med den. I sammanhanget beslutar vi aV vi allOd skall skriva debaVarOklar som styrelse,
inte som enskilda psykologer som företräder föreningen.
• PresentaOonen Psykologförbundets hemsida: Fredrik har uppdaterat informaOonen.
• Studiedagar hösten 2020 - Lisa & Gustav håller i det, både innehåll och form i dessa
coronaOder. Linda är också intresserad av aV medverka i arbetet med studiedag/-ar.
• Kvarvarande workshop i evidensbaserad prakOk: KI har ﬀ inte svarat Lisa, hon släpper dem
nu. Linda & Gustav fortsäVer kontakten med Karlstad, eventuellt WS via Zoom, Olof vill
hålla WS IRL på SU - Lisa håller i kontakten med dem.
§ 4 Egna presentaOoner vid vår hemsida. Våra presentaOoner är obsoleta, beslutet är aV var
och en gör en koll på sin presentaOon och ev ny bild som mejlas Oll Pia som lägger upp det på
vår hemsida.
§ 5 Annat i pipeline - inför hösten?
• Vi behöver träﬀas i styrelsen två ggr per termin för aV skapa mer eget innehåll, energi och
engagemang. Prat om aV inte göra föreningsakOviteterna för regelstyrda men ändå ge de
stadga och ramar. Vi har oda agerat på yVre sOmuli som t.ex. remissvar och arOklar men
saknat egna uppslag. Vi behöver skapa något slags forum där vi kan diskutera våra
ståndpunkter i olika frågor.
• Vilka är våra intressanta frågor: EBPP? PTP? Psykologutbildningen - särskilt uOfrån
kongressens tagna moOon om ﬂer färdighetstränande och verksamhetsförlagda inslag i
grundutbildningen.
• Vi diskuterar avvägningen aV vända oss utåt vs interna frågor.
• Hur använda youtube -kanalen?
• Fokus PTSD?

§ 6 Nästa möte - det första för hösten 2020 får ha särskilt fokus på dagens § 5. Vi enas om
möte redan i augusO. Vi förbereder det mötet i mejlfrom, som en ederdiskussion Oll dagens
möte.
§ 7 Övriga frågor Vi diskuterar studentrepresentanternas posiOon edersom de i dagarna blir
klara med sina studier Oll psykolog. Vi önskar ha kvar Sophia och Amandha som adjungerade
i styrelsen, nu som PTP -psykologer.
§ 8 Mötes avslutande
Lisa tackar för uppmärksamheten och avslutar dagens möte.
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