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Konklusionsreferat, styrelsesmøde 14. november 2006 kl. 13.00-17-00, Mødelokale 
3A, Dansk Psykologforening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. 
 
 
Til stede:  Bo Snedker Boman, Camilla Schrøder Lassen, Eva Gall, Niels Peter Agger, Thomas 

Iversen (indtil kl. 16.00) og Nicolai Lunding Gregersen (fra kl. 15.00) 
 
Fraværende:  Nina Dam Jensen 
 
 
Dagsorden 
 
1) Godkendelse af dagsorden 
2) Referat fra sidste møde – afklarende spørgsmål 
3) Temadag 13.12.06 – status og sidste planlægning 
4) Årsmøde og GF februar 2007 – beslutning om omfang, indhold og GF-indkaldelse i PN 
5) Kursusansvarlig – afklaring af indhold af posten (forespørgsel fra Thomas, mail af 01.08.06) 
6) Møde med fagnævnet 23.11.06 
7) Nyt fra Social- og Sundhedspolitisk Udvalg? 
8) Hjemmesiden – sanering og opfølgning på forespørgsler 
9) Relationer til HOP (Hospitalsansatte Psykologer i Onkologien) og DSfF (Dansk Selskab for    
  Folkesundhed) 
10) Logo for selskabet? 
11) Evt. 
 
Mødeleder:  Bo Snedker Boman 
Referent:  Camilla (punkt 1-6); Nikolai (punkt 7-11) 
 
Punkt 1 
Referatet godkendt 
 
Punkt 2 
Det i referatet fra sidste møde nævnte punkt som overføres til mødet d.d. vedrører relationen til 
eksterne samarbejdpartnere (HOP, Uni, DSfF). 
 
Punkt 3 
Program og aftaler med oplægsholdere, paneldeltagere og aftentalere er på plads. 
Musikken leveres af Bossa Republiks forsanger og bassist, som kommer og spiller sæt á 10 
numre.  
Eftermiddagsservering bliver glögg og æbleskiver. 
Vi taler om at det kunne være hyggeligt, hvis de kunne starte før middagen, mens der ’mingles’ over 
en drink,- dette også i lyset af det tætte taler program under middagen. Bo kontakter musikerne. 
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Der er nu 30 tilmeldte (ekskl. Bestyrelsen), heraf min. 7 nye medlemmer af selskabet. 
Økonomien ser fin ud. 
Ønske om et kort referat af temadagen, som kan lægges på hjemmesiden. Thomas kender en 
psykolog som måske vil være interesseret i at lave det mod gratis deltagelse. Thomas spørger 
hende. 
 
Vi mødes den 13.12 kl. 11.30 i IDA mhp sidste forberedelser og modtagelse af deltagerne. 
Opsamling på Temadagen sker på bestyrelsesmøde  4.01.07 kl. 12-17 i Stockholmsgade. Camilla 
Bestiller lokale + forplejning. 
 
Aktion før temadagen: 

• Niels Peter kontakter de 3 oplægsholdere med endelig bekræftelse af aftale. 
• Bo kontakter Roal Ulrichsen med invitation til deltagelse på temadagen – eller alternativt at 

sende en anden fra DP’s bestyrelse. 
• Bo kontakter Bossa Republik og hører om de kan starte før middagen. 
• Eva laver navneskilte, panelskilte, kursusbeviser. 
• Eva sender deltagerliste til bestyrelsesmedlemmer. 
• Camilla køber vin til oplægsholdere (12 x 2 fl. á kr. 75,-) 
• Camilla booker lokale + bestiller mad til bestyrelsesmøde i Stockholmsgade 4.01.07 kl. 12-

17 
• Thomas kontakter Lisbeth Jensen om hun vil lave referat af temadagen mod gebyrfri 

deltagelse. 
 
Aktion på temadagen: 

• Niels Peter styrer deltagerdiskussionen på temadagen 
• Niels Peter står stand by med oplæg, såfremt en af oplægsholderne akut melder afbud. 
• Eva medbringer navneskilte, panelskilte, kursusbeviser 
• Eva medbringer skema til afregning af rejseudgifter 
• Camilla medbringer vingaver 
• Camilla medbringer ’lounge-jazz’-CD’er 

 
 
Punkt 4 
Vi beslutter at droppe 2-dages årsmøde i februar 2007 og i stedet lave 1-dags arrangement 1. 
februar 2007 kl. 11-17 med ordinær generalforsamling og faglige indlæg(medlemmerne allerede 
har fået meddelelse om at booke denne dag). Afholdes i Stockholmsgade. Camilla booker lokalerne 
2A + 2B 10.30-17.30 + frokost + kaffe. 
 
Planen er at starte med et fagligt indlæg kl.11-13 (vi håber på Per Fink om Funktionelle Lidelser); 
Frokost kl. 13-14; GF kl. 14-15; fagligt indlæg kl. 15-17 (Bo Møhl om Cutting eller Sexologi, 
alternativt en specialist indenfor området Intervention ved Mobning) 
Afgående og ny bestyrelse spiser sammen om aftenen. 
 
GF skal annonceres i PsykologNyt senest 7/12-06. 
 
Til Aktion: 

• Camilla booker lokaler 2A + 2B i Stockholmsgade 10.30-17.30; + frokost + kaffe 
• Camilla afmelder booking af Hotel Grand Park 
• Camilla annoncerer GF i Psykolognyt 
• Bo kontakter Bo Møhl – efterfølgende besked til Camilla 
• Thomas kontakter Per Fink 
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• Camilla finder ’mobbe’oplægsholder hvis en af ovenstående ikke kan 
 
Punkt 5 
Præcisering af at opgaven som kursusansvarlig består i at deltage i og bringe diskussioner til og fra 
kursusudvalgsmøderne. 
 
Punkt 6 
Niels Peter, Bo og Eva deltager i møde i fagnævnet den 23.11.07. Dagsorden til mødet er sendt ud 
d.d. 
 
Punkt 7 
Niels Peter meddeler, at Social- og Sundhedspolitisk udvalg afholder møde den 27. november. Niels 
Peter deltager. 
 
Punkt 8   
Camilla har undersøgt mulighed for og fordele ved annoncering via google (google AdWords som 
bevirker, at man ved søgning på nogle nøgleord associeret DSS vil se link/mindre annonce for 
selskabet i søgemaskinens højre side). Annonceringen vil være effektiv, men en uforholdsvis stor 
udgift. Det besluttes derfor, at dette ikke er aktuelt. 
 
Med hensyn til juridisk ansvarlighed for materiale beliggende på selskabets hjemmeside, jfr. tidligere 
diskussion om hjemmesidepublikation af bla. universitetsspecialer, rapporter m.v., undersøger 
Dansk Psykologforening stadig sagen.  
 
Generelt er der enighed om, at hjemmesiden, jfr. mail fra Niels Peter, er en kende uoverskuelig. Der 
bør ryddes lidt op.  
Det meddeles i denne forbindelse, at der ikke er megen trafik på selskabets hjemmeside.  
Selskabet besluttede, at en større revision af selskabets hjemmeside, med hvad det indbefatter af 
nytænkning, nedsættelse af arbejdsgruppe m.v., bør overgå til den ny styrelse, og derfor bør 
udsættes til efter generalforsamling.  
 
Punkt 9 
Hospitalsansatte Psykologer i Onkologien (HOP): Bo meddelte, at han er i kontakt med HOP, hos 
hvis medlemmer der generelt (og især for Region Syds vedkommende, der indtil nu har forestået 
kontakten til selskabet) er en nervøsitet forbundet ved bla. strukturreform, synlighed, andres syn på 
dem m.v. Det blev besluttet, at selskabet skal støtte op om arbejdet med synlighed, især 
udarbejdelse af nye instrukser, standarder, regelsæt for det psykosociale område.  
Instrukser på det psykosociale områder er af stor vigtighed og tildrager megen forskning i Europa 
(og bør gøre det i Danmark!), og selskabet finder derfor arbejdet yderst relevant. 
Bo vil deltage i fremtidige møder med HOP. 
HOP (Region Syd) kan i den forbindelse med fordel betragtes som en de facto undergruppe af 
selskabet. 
 
Generelt finder selskabet kontakten fra HOP yderst vedkommende og ser gerne, at andre mindre 
grupper ligeledes indgår i selskabet og dets arbejde.  
 
Dansk Selskab for Folkesundhed (DSfF): Bo meddelte, at det ikke har været muligt at komme i 
kontakt med den person, der tidligere har inviteret selskabet til dialog og samarbejde med DSfF. Jfr. 
tidligere diskussion, mangler selskabet til stadighed svar på, hvad denne invitation nærmere 
indbefatter og betyder for bla. selskabets virke.  
Bo vil forsøge at opsøge den forsvundne kontaktperson.  
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Punkt 10 
Generelt blev der udtalt tilfredshed med forslag til bomærke/logo for selskabet og dettes 
udarbejdelse (se dette referats øverste venstre hjørne). Specifikt blev der stillet forslag til følgende 
ændringer af logo og dettes udmøntning i bla. brevpapir: Psy-delen af logoet foreslås større for 
derved visuelt at forstærke den psykologiske betydning og grafiske harmoni, brevpapir foreslås 
reduceret i delelementer for derved at give et mere rent udtryk, sprogligt foreslås ”Dansk Psykolog 
Forening” at være i 3 ord, jfr. foreningens egen formulering. Disse forslag videregives. 
Afslutningsvis blev det diskuteret, hvorvidt bomærket/logoet gav for tydelige og direkte 
associationer til det medicinske område. Diskussionen gav ikke anledning til ændring af 
grundlæggende idé.      
 
Punkt 11 
Bo meddelte, at han havde modtaget indkaldelse til Formandsmøde i Dansk Psykolog Forening den 
17. november. Indkaldelse og tema blev drøftet.   
 
 
Kommende møder: 
 
Fagnævnsmøde: 23. november. 
 
Møde i Social- og Sundhedspolitisk udvalg: 27. november.   
 
Temadag: 13. december kl. 13.00 med efterfølgende middag, styrelsesmedlemmer mødes kl. 
11.30 
 
Næste styrelsesmøde: 4. Januar 2007, kl. 12.00 – 17.00 med efterfølgende middag.      
 
 
Generalforsamling: 1. februar 2007, kl. 11.00 – 17.00 med efterfølgende middag.  
 
 
 
 
Styrelsesmødet afsluttet kl. 17.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/Camilla Schrøder Lassen & Nicolai Lunding Gregersen, ref., november 2006 


