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 Dato:  24. marts 2017  

kl. 16.00 

Mødested: Hos Katrine,  

Havnegade 28, Vejle 

Referat: Styrelsesmøde i Børneneuropsykologisk selskab 
 

Deltagere: Birthe, Pia, Heidi, Marianne, Katrine, Mette 

Afbud: Kitt 

Referant: Katrine 

 

  

Faste  

punkter 

Vedrørende Bilag Tovholder 

1 Godkendelse af referat fra sidste 

møde 

Referatet er tilsendt fra 

generalforsamlingen. Der er ikke et 

referat fra det konstituerende møde. 

Vi beslutter at fortsætte praksis, hvor 

referat betragtes som godkendt, 

såfremt der ikke er kommentarer 

modtaget efter 2 uger fra udsendelse. 

Der har ikke været kommentarer til 

referatet, som er godkendt. 

 

 Kitt/ alle 

2 Godkendelse af dagsorden 

Dagsordnen er godkendt i sin nye 

form med faste punkter 

 

 

 

Alle 

3 Websiden siden sidst 

Der har været enkelte opdateringer 

og et kursus, der er lagt ind.  

Vi er opmærksomme på 

internationale konferencer og andet, 

der kan have relevans for vores 

medlemmer.  

Links sendes til Marianne, som sender 

videre til DP, som lægger tingene på 

hjemmesiden.  

Marianne vil opdatere hjemmesiden 

og slette det, der ikke længere er 

 Kitt 

/Marianne 
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aktuelt eller relevant. 

 

 

4 Kurser afholdt og udbudt 

Den praktiske liste for afholdelse af 

kurser, som Birgit og Lotte har 

tilrettet inden GF2017, blev 

gennemgået.  

 

Kontrakt: Der er lavet skabelon til 

kontrakt.  

Birthe retter afbudsfrist til 3 uger 

Heidi følger op på DPs retningslinjer 

for godkendte kurser. 

Deltagerlister: Marianne spørger DP, 

om ikke vi kan blive koblet på 

registeringssystemet, så 

deltagerlisten ikke skal udfyldes 

manuelt.  

Konkrete kurser: 

Selektiv mutisme: Pia er ved at aftale 

kursus med underviser, primært 

interventionskursus. Forventes 

afholdt den 8. september 2017 

Der arbejdes på lokale, Pia og 

Marianne tovholdere. Birgit vil gerne 

hjælpe, Pia tager kontakt  

Forskning og Formidling: Kit 

undersøger muligheden for afholdelse 

af kursus i København 

Angstkursus:  

Forespørgsel hos Barbara Hoff om 

Metakognitiv terapi (Marianne) 

Funktionelle lidelser hos børn og 

unge. (Heidi og Mette) Disse 2 søges 

udbudt som 1 kursus over 2 dage i 

intervention. 

Inspiration internationalt til 

kurser/temadage:  

Langtidseffekter hos præmature børn. 

-Se bilag 

vedhæftet (fra 

Birgit og 

Lotte) 

-Nye kurser: 

-ny udgave af 

kontrakten 

 

 

Pia / alle 

Kitt / Birthe 
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(Marianne, Birthe, Heidi) 

Hhv frontale og eksekutive 

funktioner. Seneste forskning af 

Stuss. 

Psykometri og brug af 

normmateriale: Det drøftes, hvorvidt 

vi skal etablere separate kurser i 

dette, eller om der skal arbejdes på 

at gøre det til en mere central del af 

blokkurset ”Den psykologiske 

undersøgelse”.  

Autisme og etnicitet: Kombination af 

svenske og engelske undervisere 

(Birthe). 

Opsamling på næste møde mhp. 

videre planlægning 

 

 

5 Økonomi aktuelt 

Heidi arbejder på at oprette en 

kreditoraftale, så vi fremover får 

mulighed for at opkræve kontigent 

via betalingsservice. Det forventes på 

plads inden opkrævning i april. 

Regnskabet for 2016 er revideret og 

godkendt.  

 

 

 

Heidi 

6 Medlemshenvendelser m.m. 

De, der har haft kommentarer har 

skrevet høringssvar til DP vedr. 

generalforsamling. 

Arbejdsgrupperne er på plads, og 

Lene Straarup, som vi havde 

indstillet, er i ADHD-gruppen. 

 

- Henvendelse 

fra DP vedr 

høring til GF 

- Udpegning til 

arbejdsgruppe 

om ADHD 

Alle/den 

der har 

computeren 

7 Netværk med andre selskaber og 

foreninger 

ESN ansøgning udsættes til næste 

møde 

Vedr. GF18: Se pkt. 6.  

-Hvilke emner 

synes vi er 

væsentlige til 

GF18 

-ESN 

Kitt/alle 

 

Birthe 
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 ansøgning 

skrives færdig, 

se udkast 

8 Andet 

Medlemslister: Pia 

Nyhedsbreve: Heidi skriver det næste 

nyhedsbrev i april med 

kontingentopkrævning. Pia får det 

sendt ud.  

-Fordeling af 

opgaver 

(medlemslister

, 

kursusansvarli

g vest)  

-Mødedatoer 

for resten af 

2017 

alle 

9 Eventuelt 

Næste gang drøftes det faglige 

indhold til selskabets GF i 2018 

Ny måde at 

booke lokaler i 

DP 

 

Birthe 

10 Næste møde: 

Tirsdag den 23.5. kl. 15.00 i Vejle 

hos Katrine Wiese 

Torsdag d 7.9. kl. 19.00 i Kbh 

Fredag d 17.11.17 kl. 15.00 i Århus  

Generalforsamling 26.1.18 kl 9-14.30 

Der er booket lokaler i DP Kbh til GF. 

Tid og sted:  

 

 

 

 

 

 

 

 
Børne Neuro  

Psykologisk Selskab 

Fagselskab under  

Dansk Psykologforening 

 

Email: borneneuro@gmail.com 

 

  


