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     Tidspunkt:  7. september 2017  

kl. 18:30  

Mødested: Center for Hjerneskade 

Amagerfælledvej 56 A   

2300 København S  

 

Kl. 18.30. 

Referat: Styrelsesmøde i Børneneuropsykologisk selskab 
 

Deltagere: Birthe, Pia, Marianne, Katrine 

Afbud: Kit, Heidi, Mette 

Referat: Katrine 
 

 

Faste  

punkter 

Vedrørende Referat Tovhold

er 

1 Godkendelse 

af referat fra 

sidste møde 

 

 

Referatet er godkendt 

Katrine 

2 Godkendelse 

af dagsorden 

 

Dagsordnen er godkendt 

Alle 

3 Websiden 

siden sidst 

Intet nyt, det fungerer Mariann

e 

4 Kurser afholdt 

og udbudt 

- Elektiv mutisme 8. sep: hvad 

mangler der:  

Kursusbeviser skrives under af Birthe 

Der er styr på forplejning og div.  

 

- GF18 26. Januar 

2018(oplægsholder Anne Norup og 

Ole Katz) Emnet er 

neuropsykologiske undersøgelser. 

Der er skrevet kontrakt med Anne 

Norup, som holder oplæg 60 minutter 

Marianne har fået tilsagn fra Ole Katz. 

Katrine tjekker op på booking af 

lokaler i DP Kbh. 

Birthe og Marianne forespørger til 

Pia / alle 

 

 

Birthe / 

Mariann

e 

Mariann

e/ 

andre? 

Birthe 

/(Kitt) 
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oplægsholdere, om de kan holde 

oplæggene om formiddagen, og så 

GF om eftermiddagen. Birthe og 

Marianne laver programmet. 

Marianne står for kontrakt med Ole 

Katz.  

Der aftales vedr. indkaldelse til GF jf 

vedtægterne på næste møde 

 

-Angstkursus ved Barbara Hoff. 

Der er aftalt kursus om metakognitiv 

terapi den 6. februar.  

Der er booket lokaler i PPR Århus 

både 5. og 6. februar. 

Birthe tager kontakt til Bjarne Hansen 

og Gerd Kvale vedr. oplæg den 5. 

februar om deres arbejde med 

intensiv behandling af OCD. 

 

-Jubilæumskonference/ GF 2019 

(emne skal drøftes) 

Pia har fået priser fra HC Andersens 

Hotel Radisson i Odense, 2255,- pr 

person med 2 dages lokaler, 1 

overnatning, 2 retters aften m 

velkomstdrink.  

Der arbejdes fortsat på at indhente 

priser fra andre steder (der henvises 

til referat af møde den 23.6.17), 

fortrinsvis Fyn.  

Kit er ved at finde oplægsholder om 

Down’s syndrom, da konferencen 

ligger på International Down’s dag. 

Marianne spørger Steven von 

Tetzchner til oplæg. Gerne den 21. 

marts 2019. 

Birthe arbejder videre på de 

kontakter, hun har.  

Punktet genoptages næste møde.  
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- Andre kurser:  

Henvendelse fra Martin Bredstrup: 

Har udgivet bog: ”Mig og min ADHD” 

om handlekraft og selvforståelse. Det 

drøftes at arrangere et fyraftensmøde 

5 Økonomi 

aktuelt 

-Opkrævning af kontingent 2017 

Opkrævning udsendes på samme 

måde som forrige år.  

Heidi  

 

 

6 Medlemshenve

ndelser m.m. 

-Henvendelse vedr. bortkommet 

kursusbevis 

Der har været en 

medlemshenvendelse vedr. et 

bortkommet kursusbevis. Deltagelse 

og varighed kan bekræftes. Derfor 

modtager pgl. medlem underskreven 

erklæring om deltagelse på kurset. 

Birthe skriver under som formand og 

sender til medlemmet.  

Emnet giver anledning til drøftelse af, 

hvordan vi opbevarer information om 

tidligere kurser mv.  

Det foreslås at bruge selskabets 

gmail til at arkivere informationerne.  

Styrelsens medlemmer får tilsendt 

adresse og kode igen fra Birthe, og 

vil til næste møde undersøge 

strukturen på gmailen og dens 

egnethed.  

 

7 Netværk med 

andre 

selskaber og 

foreninger 

-Selskabsråd, deltagelse i 

ekstramøde 

Birthe og Kitt deltog, og der har været 

drøftelse af, hvordan man bruger de 

decentrale enheder. Der er opsamling 

på formandsmødet 29. September 

2017 

 

Kitt / 

Birthe 

 

Birthe / 

Mariann

e 
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- Deltagelse i Nordic meeting 22.-

24. august 2018:  

(symposium ved ..) 

Birthe måtte melde afbud til mødet i 

Stockholm i sidste uge.  

Marianne har meldt sig til det ene 

oplæg sammen med kollega Ditte 

Jeppesen om ”Commotio in the 

developing brain”.  

Birthe har meldt sig til workshop om 

netværk. 

Deltagelse i Nordic Meeting for hele 

styrelsen drøftes. Argumenter for 

dette er, at der netop på denne meget 

fagspecifikke konference er et højt 

fagligt niveau, netværk med de andre 

nordiske landes neuro- og 

børneneuropsykologiske selskaber og 

vigtig opdatering ift international 

forskning og tænkning. Dette 

vurderes væsentligt for at BNPS 

fortsat kan arrangere fagligt relevante 

kurser.  

Desuden er der flere af styrelsens 

medlemmer, der skal holde oplæg.  

Der drøftes videre på næste møde. 

 

8 Andet / 

orientering 

Udpegning af Helle Hartung til 

Arbejdsgruppe for kliniske 

retningslinjer ved ADHD. 

Vi udpegede Helle, men Dansk 

Psykologforeningen udvalgte en 

anden af hensyn til bredden i 

arbejdsgruppen.  

 

 Birthe 

9 Eventuelt Næste nyhedsbrev 

Der skal stå noget om kurset om 

Selektiv Mutisme, reklame for 

kommende kurser (se ovenfor) og 

Pia 
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reklame for GF 2018, 

 

 

10 Næste møde: Tid og sted: Aarhus 17.nov  

  

 

 


