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     Dato:  6. december 2018  

Videomøde fra DP i Aarhus og København 

Kl. 16.30 – 18.30 

Referat 

 Styrelsesmøder i Børneneuropsykologisk selskab 
 

Deltagere: Birthe, Mette, Hanne, Katrine 

Afbud: Kitt, Marianne 

Referent: Katrine  

  

Faste  

punkter 

Vedrørende Referat Tovholder 

1 Godkendelse af referat 

fra sidste møde 

Godkendt Katrine 

2 Godkendelse af 

dagsorden 

Godkendt 

 

Alle 

3 Websiden siden sidst Der mangler flyer til GF19 på 

hjemmesiden (KW sender den 

færdige udgave udd. med de sidste 

oplægsholdere). Marianne beder 

webmaster om at lave et link med 

tilmelding tydeligt foruden det i 

selve programmet/flyeren.  

Der mangler også selve 

programmet eller kursusbeskrivelse 

til januarkurset m Bjarkam 

FESN medlemskab kommer på 

hjemmesiden 

Marianne 

4 Kurser afholdt og 

udbudt 

Specialiseringskursus i januar: Ikke 

mange tilmeldte endnu, Mette ser 

an inden vi bestiller forplejning 

mht. antal. Mette laver 

kursusbeviser. Birthe undersøger, 

om hun kan deltage (dele af) den 

sidste dag og uddele kursusbeviser. 

 

Nyhedsbrevet er ikke kommet ud til 

alle med begge kursusbeskrivelser. 

Birthe følger op. Katrine sender 

først seneste udgave af 

medlemslisten ud. 

Katrine overtager mailen til efter 

generalforsamlingen marts 2019.  

 

GF19: Vi har kun 2 kontrakter 

sendt til tovholdere (Essau og 

Magnusson). De sidste bedes 

sendes til Katrine ASAP, også hvis 

Mette  

 

 

 

 

 

 

 

 

Birthe 

 

 

 

 

 

 

Katrine 
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de er sendt før. Skriv kontrakt i 

emnefeltet ☺  

 

Vi kan annoncere i Psykolognyt for 

GF19, Marianne undersøger 

mulighederne 

 

 

 

Marianne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Økonomi aktuelt Reminder : Regnskabsår 2018, 

send bilag for udlæg ind senest 11. 

januar (husk at bruge bilag)  

Katrine 

6 Medlemshenvendelser 

m.m. 

ingen  

7 Netværk med andre 

selskaber og foreninger 

 

 

Formandsmøde 30 november, Kitt 

deltog: 

Punktet udsættes til Kitt deltager i 

møde.  

 

 

Kitt 

8 Andet / orientering Vores nye mailadresse: Katrine er 

kontaktperson på mailadresse indtil 

videre 

Katrine 

9 Eventuelt   

10 Næste møde: Tid og sted: Telefonmøde onsdag 

den 6. februar kl. 16.30-18.00 

 

Mødes og planlægge de sidste 

detaljer onsdag den 20. marts op til 

generalforsamlingen. Kl. 18.00 på 

H.C. Andersens Hotel 

 

 

 

 


