
Kallelse till årsmöte för Psykologer utan gränser 

Tid: Lördag 21/3 2020 kl 13.00-16.00 

Plats: Forum Syd, Alsnögatan 7 i Stockholm 

Välkomna på workshop/föreläsning med Liria Ortiz: Att prata om         
miljö utan att anklaga eller skuldbelägga andra med        
samtalsmetoden motiverande samtal. 
 

Årsmöte dagordning 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  

2. Fastställande av röstlängd för mötet.  

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.  

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.  

5. Fastställande av dagordning.  

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.  
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det        
senaste verksamhets- /räkenskapsåret. 

7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret. 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

9. Fastställande av medlemsavgift och medlemsvillkor (förslag: samma som        
tidigare). 

10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det          
kommande verksamhets- /räkenskapsåret.  

11. Val av styrelse i föreningen för en tid av 1 år. 



12. Val av revisor samt suppleant. 

13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.          
(Styrelsens förslag om motionstid se nedan.) 

14. Val av valberedning som består av 2 personer som inte ingår i styrelsen.  

15. Övriga frågor.  

---------------------------------- 

Proposition 

Styrelsens förslag om ändring i stadgarna:  
Det framkommer inte i stadgarna när motioner ska vara inlämnade. Styrelsen           
föreslår att en mening, Motioner ska inkomma till styrelsen senast 31/1, tilläggs            
under § 10 om årsmötet, efter texten, innan uppräkning av de ärenden som ska              
behandlas. Förslag på ny lydelse blir då: 
 
§10 Årsmöte  

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen          
under första kvartalet på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse ska            
skickas via e-post till alla medlemmar senast 14 dagar före ordinarie årsmöte            
och senast fem dagar före extra årsmöte. Motioner ska inkomma till styrelsen            
senast 31/1. 

------------------------------ 

Verksamhetsberättelse   

Under verksamhetsåret 2019-2020 har styrelsen för Psykologer utan        
gränser (PuG) haft 7 stycken styrelsemöten varav en heldag i Örebro och            
resten online. Nuvarande styrelse valdes in under ett årsmöte planerat av           
avgående styrelse, med inbjudna talare i Forum Syds lokaler i Stockholm.           
Detsamma planeras av denna styrelse. 

 
Styrelsen har: 
● uppdaterat hemsidan löpande.  



● uppdaterat stadgarna (efter beslut på årsmötet). 
● publicerat artiklar samt annat innehåll på sociala medier, bl.a. en          

längre serie om psykisk ohälsa kopplat till hållbar utveckling under          
december månad, som del av vårt opinionsbildande arbete.  

● fört kommunikation med medlemmar via sociala medier och email,         
bl.a. angående att skriva psykologexamensuppsats utomlands.  

● uppdaterat PuG:s checklista för att skriva psykologexamensuppsats       
utomlands samt länkade dokumentet till hemsidan, för att        
möjliggöra en mer flexibel användning av checklistan.  

● Medverkat med ett seminarium vid Föreningen för Utveckling:        
”Psykisk ohälsa och neuropsykiatrisk funktionsnedsättningar hos      
barn och ungdomar i Colombia och Bolivia, ett samarbete mellan          
PUG och psykologer/föräldraföreningar från dessa länder”.  

● Följt upp våra internationella projekt (se nedan).  
 

Etiopien: PuG har under 2019 påbörjat kommunikation med        
socionom Sosena Shizeraf inför kommande långvarigt samarbete       
med organisationen Hope for Korah i Addis Abeba, Etiopien. Syftet          
är att på sikt utveckla ett psykosocialt program inom organisationen,          
som nu saknas.  

 
Kongo: Psykolog och medlem i PuG Hanna Dimbodius reser till          
Kongo under 2020 för att utbilda lokal personal i         
traumabehandlingen Prolonged Exposure, tillsammans med lokal      
psykolog. Projektet ligger i linje med PuG:s syfte och föreningen          
har under 2019 fattat beslut att stötta projektet med 10 000 kr. 5900             
kr av dessa har inkommit via en kampanj på sociala medier som            
PuG genomfördes under december 2019.  

 
Etiopien: I juni 2019 föreläste psykolog Abebe Aday från         
föreningen Bright Star i Etiopien, som PuG samarbetat med under          
flera år, i Göteborg. Föreläsningen arrangerades genom ett        
samarbete mellan PuG, Psykrådet och KriTra (Kris och        
Traumacenter).  

 



Indien: Vilande samarbete med organisationer i södra Indien, med         
möjlighet för intresserade att engagera sig. Planen var inledningsvis         
att arbeta fram ett anpassat material kring traumabehandling. 

 
Bolivia: Kommunikation med förening i Bolivia om projekt med         
fokus på autism, vilande i nuläget pga det politiska läget i landet. 
 

--------------------------------------------- 

Förslag Verksamhetsplan 2020-2021: 
Under kommande år ska vi, liksom tidigare år, sammanlagt ha en budget            
på cirka +-0, dvs samma summa som kommer in ska läggas ut på de olika               
projekt och aktiviteter som föreningen har. Vi har en lågintensiv          
verksamhetsplan i övrigt utifrån att flera lokalavdelningar är vilande.  

 
I den nationella styrelsen ska vi ha minst 3 styrelsemöten varav minst 1             
fysiskt under året, administrera inkommande medlemmar/frågor, samt       
arbeta för ett bra årsmöte 2021.  

 
Vi ska fortsätta etablera samarbetet med Hope for Korah i Etiopien,           
gällande att stötta utformandet av ett psykosocialt program i Hope for           
Korahs verksamhet. Det kan komma att bli aktuellt med en insamling till            
förmån för det psykologiska arbetet i organisationen,. t.ex. för att kunna           
anställa en psykolog eller frigöra tid för redan anställda att arbeta med            
psykologi inom organisationen.  

 
Styrelsemedlemmar Sanna och Charlotte kommer i slutet av        
verksamhetsåret åka ner till Etiopien och besöka Hope for Korah. Som en            
del av deras examensuppsats kommer de undersöka psykologiska        
konstrukt som gynnar organisationens arbete för att stärka ensamstående         
mödrar i att bli självförsörjande.  

 
Vi kommer följa upp sommarens PE-workshop i Kongo som vi under detta            
år samlat in pengar till, samt eventuellt göra en ny insamling till projektet.  

 



En student planerar att färdigställa en uppsats under våren 2020, som           
utvärderar den PE-workshop som hölls i Etiopien under förra         
verksamhetsåret. Vi ser gärna att fynden sprids bland medlemmarna.  

 
Vi önskar en mer aktiv involvering av våra medlemmar, och siktar på att             
anordna ett par event, exempelvis:  
● samarbete med Psykologer tittar på film 
● samarbete med Psykologer för hållbar utveckling  
● samarbete med Föreningen för Utvecklingsfrågor 
● föreläsning i Örebro 
● ny julklappsinsamling till förmån till något av de projekt som är           

aktuella inom PuG.  
 

Vi ska införskaffa någonting användbart med vår logga på, att sälja och ge             
bort som tack till föreläsare etc, såsom tidigare då vi haft muggar. 

 
Det kan bli aktuellt med projekt inom migrationsområdet under 2020.          
Under 2015-2019 har föreningen haft fokus på migration och vi planerar           
att ta upp detta igen, bland annat i form av föreläsningar om migration och              
psykologi (material finns från tidigare år då föreläsningar hölls av          
medlemmar i PuG) eller samarbete med någon organisation i Sverige som           
arbetar med människor i migration, som har behov av psykologisk          
kompetens men inte år det från de samhällsinstanser som finns.  


