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     Dato:  6. jan. 2019  

Telefonmøde 81111213, kode 27145507 

Kl. 19.30-20.45 

Referat 

 Styrelsesmøder i Børneneuropsykologisk selskab 
Deltagere: Birthe, Marianne, Mette, Katrine, Kitt 

Afbud: Hanne 

 

  

Faste  

punkter 

Vedrørende referat Tovholder 

1 Godkendelse af referat 

fra sidste møde 

Referatet er godkendt Mette 

2 Godkendelse af 

dagsorden 

Godkendt 

 

Alle 

3 Websiden siden sidst Hjemmesiden er opdateret med GF 

og konferencer, mangler 

interventionskurset med tekst. 

 

Marianne 

4 Kurser afholdt og 

udbudt 

Program til GF2019: Hvad mangler 

vi 

Birgit Laungaard bliver foreslået 

som dirigent t GF  

Vi har fået 4 tilkendegivelser om 

opstilling til styrelsen -dejligt 

Fuldmagter er ikke omtalt i 

styrelsens vedtægter og der 

annonceres derfor ikke om 

muligheden.   

 

GF: Antal deltagende medlemmer 

af selskabet skal fremgå af 

referatet.  

Birthe dokumenterer rettidig 

indkaldelse til dirigenten. 

Der indhentes beretning fra 

fagnævnets formand 

Forslag til punkt på GF: at 

studentermedlemmer i DP kan 

være medlemmer af selskabet til 

reduceret kontingent 

 

Konferencen: Vi har få tilmeldte 

Vi reklamerer alt hvad vi kan. Vi 

afholder tlf igen den 27.2. for at 

sikre, at konferencen kan afholdes. 

 

Specialiseringskursus maj: Der er 

 

Alle 

 

Birthe 

 

 

 

Hanne og 

Marianne 
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styr på undervisere og datoer, 

afholdes i DP Kbh.  

Marianne er i gang med beskrivelse 

til hjemmesiden og PR.  

 

5 Økonomi aktuelt Hurtig gennemgang af det 

godkendte regnskab for 2018: 

Ingen kommentarer, det er sendt 

ud til styrelsens medlemmer. 

Katrine dykker mere ned i de 

enkelte poster inden GF 

Katrine 

 

 

6 Medlemshenvendelser 

m.m. 

  

7 Netværk med andre 

selskaber og foreninger 

Breve fra FESN vedr. kommende 

konferencer, vi deltager ikke 

grundet økonomi  

 

Samarbejde om Nordic meeting 

2021 – opdatering på Scientific 

Comitee i november, tema: ”From 

cradle to cognitive reserve” 

 

Jobopslag fra andre: Må ikke 

annonceres på selskabets 

hjemmeside, da det er 

konkurrerende ift DP’s aktiviteter 

Birthe 

 

 

Birthe 

8 Andet / orientering Marianne orienterer om møde i 

arbejdsgruppe vedr. 

sundhedspsykologi børn & unge: 

Arbejdsgruppen retter sig primært 

mod svindet af psykologer i 

somatikken. 

  

alle 

9 Eventuelt Næste nyhedsbrev: I næste uge 

med reklame for GF, kursus 

 

Birthe 

10 Næste møde: Telefonmøde onsdag den 27.2. kl. 

19.30 

Tid og sted: 20.marts kl.19 på 

Hotel H. C. Andersen  

  

 

 

 

 


