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     Dato:  4. sep 2018  

Telefonmøde 81111213, kode 27145507 

Kl. 17.15-18.30 

Referat af  

 Styrelsesmøder i Børneneuropsykologisk selskab den 
4.9.2018  

 

 

 Tilstede: Birthe, Marianne, Mette og Hanne (referent) 

 

Faste  

punkter 

Vedrørende Bilag Tovholder 

1 Godkendelse af referat 

fra sidste møde 

Tilsendt fra Kathrine 

Er godkendt og lagt på 

hjemmesiden 

Kathrine 

2 Godkendelse af 

dagsorden 

Godkendt 

 

Alle 

3 Websiden siden sidst Billeder fra Stockholm 

Billeder fra konferencen er på 

nettet og Birthe har lagt billederne 

ud på Linkedln 

 

Vedr. at man ikke har fået 

nyhedsbreve mm, skal der skrives 

et notat på hjemmesiden om, 

hvorfor man ikke har hørt fra os. 

Man bedes tjekke, om man har 

givet den rigtige mailadresse samt 

om man har betalt kontingent. 

Birthe undersøger og kontakter 

Marianne, der lægger det på 

hjemmesiden. 

Marianne 

4 Kurser afholdt og 

udbudt 

 

Program til GF2019/ jubilæum / 

kontrakter 

 

Specialiseringskurser, hvor langt er 

I med planlægning og kontrakter? 

Har sagt ja, har fået kontrakt til 

underskrift, men har ikke fået 

noget retur 

 

Vedr: Specialiseringskurser: 

7.4.4.2.1: Udvikling i 

neuropsykologisk perspektiv 30 

timer.  

Mette har talt med Carsten 

Bjarkham. Mette undersøger vedr. 

 

Kitt og 

Katrine 

 

Alle 
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lokaler i Aarhus og satser på om 

det kan blive i januar. 

 

7.4.4.2.4 Intervention36 timer: 

13.+14.+15.5. samt 12.+13.+14.6 

2019 

Marianne og Hanne har kontaktet 7 

forskellige undervisere De 

undersøger lokaler i København, 

primært psykologforeningen. Der 

arbejdes videre med 

planlægningen.  

 

Vedr: Generalforsamling: 

Vi mangler kontrakter retur. Birthe 

kontakter sine oplægsholdere og 

Marianne og Hanne kontakter 

Stephen v.T. 

Mette har fået bekræftelse fra 

Cecilia Essau. Hun skal ikke have 

kontrakt, da hun ikke skal 

honoreres. 

Vi drøfter programmet:  

Stephen kommer den 22.3.19 fra  

kl.14 -17. – Det er uheldigt, at 

slutte så sent om fredagen og der 

skal også være 10 min til 

afslutning. Derfor besluttes at  

justere programmet evt. med 

overnatning til Stephen. 

 

Programmet bliver overordnet 

følgende: 

Selve generalforsamlingen flyttes til 

torsdag eftermiddag.  

Torsdagens program i øvrigt bliver 

oplæg fra 3 personer samt to 

parallelle workshops af 1.5 time. 

Personerne skal passes ind i 

programmet. 

Afsluttes med festmiddag. 

Fredagens program bliver: 

Debra Fidler kl 9-11:30 

Stephen v. T kl 12:30-15:30 

Afslutning 15:30 

Birthe kontakter Pia mhp. Pris og 

kontrakt med hotellet. 

Marianne kontakter Stephen mht på 

at overnatte. 

Kit og Katrine bedes om at beregne 

en deltagerpris. 

(Vi skal huske at der er mulighed 

for at bruge af vores overskud til 

arrangementet). 
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5 Økonomi aktuelt Der skal sendes rykkere til 

medlemmer som har glemt at 

betale kontintent. Birthe har talt 

med Pia om rykkere. 

 

Desuden har Birthe været til møde 

vedr. Datasikkerhed: 

 

I det år, hvor der er aktivt 

medlemskab må vi have en liste 

over navne og vi må rykke, men 

hvis man ikke betaler kontingent 

skal man slettes fra medlemslisten. 

 

Der er forslag om at få en sikker  

mailadressen med bl.a. ordene med 

”børneneuro” under dp’s adresse - 

Hvilket vi beslutter. 

 

Medlemmerne skal give et aktivt 

samtykke til at acceptere at få 

nyhedsbreve.  

Birthe vil arbejde videre med 

udsendelse til medlemmerne om 

dette. 

Pia 

 

 

Birthe 

6 Medlemshenvendelser 

m.m. 

  

7 Netværk med andre 

selskaber og foreninger 

 

 

-Optagelse i FESN, vi skal have 

sendt ansøgningen, bilag følger 

 

Vi har i flere år haft en ansøgning 

liggende. Det besluttes, at Birthe vil 

forsøge at sende ansøgningen inden 

1. oktober. Hvis vi mangler ting i 

forbindelse med godkendelse, 

drøfter vi det efterfølgende. 

 

Samarbejde om Nordic meeting 

2021 – opdatering på møde med 

Wonderful CPH 3. juli og 

telefonmøde i august. 

Birthe har møde igen den 15. 

oktober ang. Nordic Meeting 2021. 

 

-Kate From har sagt jatak til at 

sidde i scientific comeety, Ditte har 

sagt ja til at side i den lokale 

komite. 

 

Andre? 

 

 

 

Birthe 

 

 

Birthe 
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8 Andet / orientering  alle 

9 Eventuelt Næste nyhedsbrev: fra ny 

mailadresse i september 

 

Katrine 

10 Næste møde: Tid og sted: Videomøde i DP’s 

lokaler hhv. Aarhus og Kbh. kl. 

16 -18. den 21.11.2018. 

Mette booker lokaler. 

  

 

 


