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    Dato: mandag d. 

23.november, 2020  

Sted: TEAMS videomøde 

Tidspunkt: Kl. 19-20.00 

Referat 

Styrelsesmøde i Børneneuropsykologisk selskab 
 
Deltagere: Birthe, Kitt, Luise, Anna og Mia 

 

 Faste  

punkter 

Vedrørende Bilag Tovholder 

1 Godkendelse af referat 

fra sidste møde 

Godkendt Alle 

2 Godkendelse af 

dagsorden 

Vi følger den faste. 

 

Alle 

3 Websiden siden sidst Der er ikke sket så meget, da vores 

kontaktperson har været syg. Vi 

har i den forbindelse fået en 

midlertidig kontaktperson for 

hjemmesiden, Michelle. 

Mia sender referater til Michelle 

med Kitt cc. 

Kitt (Mia) 

4 Kurser aktuelt og 

planlagte 

 

FESEN konference er aflyst og 

udskydes til 2023. Det skal skrives 

på hjemmesiden. 

 

 

GF: Vi skal have truffet beslutning 

om, hvorvidt den skal udskydes og 

hvor længe. Birthe undersøger med 

DP om vi kan udskyde 1 år. Dertil 

hvad der så skal ligge tilgængeligt 

for offentligheden. En løsning i den 

forbindelse kan være at 

formandsberetning og regnskab 

kan ligges på hjemmesiden, så det 

er offentlig tilgængeligt. 

Udskydelsen skal varsles inden 

d.15. januar.  

 

Fyraftensmødet med Lona holder vi 

fast i, da vi regner med at Corona-

situationen er anderledes til den 

del. 

 

Ift. Igangværende kursus bliver 

den sidste dag afholdt online d. 27. 

 

 

Kitt 

 

 

 

 

 

Birthe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birthe 

 

 

 

Luise/Kitt 
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november. Det har betydet nogle 

afbud, og disse deltagere har fået 

pengene tilbage for denne ene 

kursusdag. 

 

Det kommende kursus på 

specialistmodulet, 

Udredningsprocedure: Dem i 

styrelsen som har mulighed for 

det, del gerne om kurset på 

facebook og/eller linkd-in.  

Mia og Anna laver en tekst (ca. 3-4 

linjer) som også lægges op på 

hjemmesiden.  

 

Kurset er forhåndsgodkendt til 

Børneneuropsykologisk 

specialistuddannelse. 

 

 

 

 

 

 

Mia/Anna   

 

 

 

 

 

Kitt 

 

 

 

Anna/Mia 

5 Økonomi aktuelt Det ser forsat fint ud med 

selskabets økonomi. 

 

Luise 

6 Medlemshenvendelser 

m.m. 

  

Ikke nogen særlige bemærkninger. 

Alle 

 

 

 

7 Netværk med andre 

selskaber og foreninger 

NORDIC MEETING 2021 

Vi har fået en ny opfølgning på, 

hvor langt vi er i processen.  

Birthe 

 

 

 

8 Andet / orientering Vi har lavet et høringssvar for DP 

til socialstyrelsen på området for 

erhvervet hjerneskade. Emnet var 

målgruppebeskrivelser.  

Birthe  

9 Drøftelser 

 

   

10 Næste nyhedsbrev Birthe vil undersøge, hvem i DP 

man kan få hjælp af i forhold til at 

processen bliver nemmere for 

udsendelse af nyhedsbreve, 

samt bede dem sende det seneste 

ud til alle vores medlemmer. 

Birthe/Anna 

 

 


