
 
 

Dato:  7. januar 2018  
Telefonmøde: Ring … 

Kode 21835573# 
 

Kl. 19.30. 
 

Dagsorden 

 Styrelsesmøder i Børneneuropsykologisk selskab 
 

 

  

Faste punkter Vedrørende Bilag Tovholder 

1 Godkendelse af 
referat fra sidste 
møde 

Tilsendt fra Kathrine Kathrine 

2 Godkendelse af 
dagsorden 

 
Alle 

3 Websiden siden sidst 
  

4 Kurser afholdt og 
udbudt 

- GF18  
Tilmeldinger, 
Nyhedsbrev, dagsorden, 
frokost, andet 
-Kursus i Aarhus 5.-6 
febr: 
Nyhedsbrev, praktiske 
ting: tilmeldinger, 
kaffe, frokost, 
kursusbeviser, 
forhåndsgodkendelse 

 
 

 

 

 

5 Økonomi aktuelt - 

 

6 Medlemshenvendelser 
m.m. 

- 

 

7 Netværk med 
andre selskaber og 
foreninger 

-Selskabsråd, deltagelse i 
møde 19 januar 

-  

Birthe 

 

8 Andet / orientering 

 
Birthe 

9 Eventuelt Næste nyhedsbrev 

 
Pia 

10 Næste møde: Tid og sted: Odense? ny 
dato   

 

 

Referat.  
 
 

Ad  
 

1 tilsendt fra Kitt 1/12. Godkendt med Birthes præcision vedr. Nordic meeting  
 

 

2 godkendt dagsorden, punkterne med fed fokuseres der på.  
 

 

3  
 

4 kurser afholdt og udbudt  



Program gf 
 

Valg af dirigent og referent, forslag Karsten /Kitt  
· Godkendelse af dagsorden, ved dirigenten  
· Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år, Birthe og Heidi/Lotte  
· Godkendelse af revideret regnskab v. Heidi  
· Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år ved dirigenten  
· Behandling af indkomne forslag ved dirigenten  
· Godkendelse af budget og kontingent v. Dirigenten  
 

· Valg af bestyrelse Kitt og Heidi er på valg.  
   Suppleanter Katrine, Mette er på valg  
 

· Eventuelt 

 

Birthe laver dagsorden, Pia sender ud.  
Brød og kaffe, frokost i psykologforeningen, Katrine bestiller, samt mindre lokale i huset.  
 

Registrering. Deltagerliste til Birthe og Heidi, som tjekker at de er medlemmer, og Marianne tjekker folk 
ind  
 
 

Kursus i Århus (5.-6.) 

Birthe byder velkommen  
Mere reklame, Katrine lægger det på FB nu. Noget i nyhedsbrevet.  

Der 23 tilmeldte nu og Bestyrelsen(4) og 3 pladser til Århus.  
Pia, Heidi og Katrine kommer ikke  
Forplejning.  
Morgenmad; mandag, Kitt, frokost i kantinen, kage fra kantinen. Birthe og Kitt koordinerer.  
Forhåndsgodkendelse. Vi søger det godkendt med x timers intervention og udredning. Marianne og Birthe 
spørger oplægsholderne om timetal.  
 

Kursusbeviser, Birthe (Pia sender skabelon)  
 

Tilmelding kun til to dage, find selv en at dele med, hvis du kun kan 1 dag.  
 

5  
 

6  
 

7 netværk. Kitt deltager i formandsmøde/selskabsråd. I dp.  
 

8  
 

9  
 

10 næste møde. Aftales på det konstituerende møde i den nye bestyrelse   

 


