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     Dato:  14. juni 2018  

Videomøde i DPs lokaler i  

Stockholmsgade, København og Åboulevarden, Aarhus 

Kl. 16.30-18.30 

Referat 

 Styrelsesmøder i Børneneuropsykologisk selskab 
 

referent: KW 

  

Faste  

punkter 

Vedrørende Referat Tovholder 

1 Godkendelse af referat 

fra sidste møde 

Tilsendt fra Kitt Kitt 

2 Godkendelse af 

dagsorden 

 

Godkendt uden bemærkninger 

Alle 

3 Websiden siden sidst  Marianne 

4 Kurser afholdt og 

udbudt 

Temadag om tics afholdes med fint 

antal. Erfaring: Vigtigt med megen 

pr 

 

Udkast til GF2019/ jubilæum: 

Opdateres med tidspunkter for 

endeligt program inden sidste 

møde. 

Kitt og Katrine laver udkast til 

kontrakt og skal have kopi af alle 

kontrakter retur.  

Kontaktpersoner til oplægsholdere:  

Cecilia M, Nura og Dheeraj: Birthe 

Connie: Pia 

Stephen: Hanne 

Deborah: Kitt 

Cecilie Essau: Mette 

 

Birthe 

 

 

 

 

Kitt og 

Katrine 

 

5 Økonomi aktuelt -Udlæg generelt for DP, drøftelse af 

om der kan laves andre metoder 

- Datasikkerhed: vejledning fra 

DP/økonomien i det: Drøftelse 

Birthe og Pia søger at holde møde 

med DP om sikker mail, økonomisk 

model, der mindsker udlæg og 

forsinkelse af godgørelse.  

 

Vi har meget få betalende 

medlemmer i BNPS, der er ikke 

betalt kontingent.  

Vi skal indhente samtykke for at 

rykke for betaling. Tages op med 

Pia/ Birthe 
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DP af Birthe og Pia.  

Birthe indkalder 

6 Medlemshenvendelser 

m.m. 

Ide til kursus fra A.: Ide om 

autisme og tilknytningsforstyrrelser. 

Pia går videre med sagen 

 

 

7 Netværk med andre 

selskaber og foreninger 

 

 

-Datoer for kommende 

formandsmøder: Det næste er i 

november og igen i foråret 19. 

Birthe sender datoer t Kitt 

 

-Samarbejde om Nordic Meeting 

2021 – opdatering på møde med 

Wonderful CPH 1.juni 

Wonderful CPH har hjulpet med 

budrunde og reklamemateriale til at 

vise i Stockholm 

Der er valgt arrangør og arbejdes 

på venue for konferencen.  

 

-Marianne ønsker at udtræde af 

arbejdsgruppen til NM2021 grundet 

arbejdspres, hvem kan træde i 

stedet (fra KBH området) 

Der er mulige navne til 

arbejdsgruppen på CFH. Marianne 

spørger sine muligheder.  

 

Næste møde: Finde medlemmer til 

Scientific Comitee mv. Overvej 

muligheder til da. 

 

Kitt/Birthe 

 

 

 

 

Birthe 

8 Andet / orientering Princip omkring hvilke kurser, der 

reklameres med på hjemmeside og 

i vores nyhedsbreve – skal det 

opdateres? 

Diskussion af hvilke kurser, der skal 

lægges på hjemmesiden. Kitt og 

Birthe undersøger praksis i andre 

selskaber 

Indtil videre kan kurser arrangeret 

af andre, som er forhåndsgodkendt 

af fagnævnet og dermed relevante 

ift specialistgodkendelsen lægges 

op.  

 

alle 

9 Eventuelt Næste nyhedsbrev : Nyhedsbreve 

kræver samtykke, så der sendes 

ikke flere ud lige nu.  

Katrine skriver nyhedsbrev, som 

kommer på hjemmesiden. Emnet er 

på dagsordnen til møde med DP. 

 

 

Katrine 
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10 Næste møde: Tid og sted: Videokonference 

6.9.2018 kl. 16:30-18:30 

Lokalerne i hhv Kbh og Århus er 

booket mellem kl. 16-19 

  

 

 


