
Referat af Styrelsesmøde i Dansk Sundhedspsykologisk Selskab, onsdag d. 7/11-2012 

Til stede: Thomas, Monica, Eva og Pia (referent) 

Afbud: Flemming, Camilla og Søren 

 

DAGSORDEN: 

Gentagelse af kursus med Bobby Zachariae 

Enighed om at det var et godt kursus i Aarhus, så vi vil forsøge at gentage det i København. Thomas 

finder et par datoer i marts 2013, hvor vi kan få lokaler – enten i DP eller i KB – og hvor Bobby kan. 

 

Standardskrivelse om at man er tilmeldt kursus – er det på plads? 

Problemet er, at arbejdsgiver indbetaler uden at angive navn på deltager eller kursusnavn. 

Vi aftaler følgende: Det skal stå tydeligt i annoncen, at uanset hvordan betaling foregår, skal 

tilmelding med navn altid ske til Evas mail-adresse, så sørger hun for svar-mail med bekræftelse, 

venteliste mv. 

Beløb i annoncer skal ALTID angives inkl. moms. 

 

Fyraftensmøde med Jesper Hoffmeyer, den 28. november 2012, kl. 15.30-18.00 

Vi sørger for at intensivere annoncering af arrangementet. 

Sundhedspsykologisk Fagnævn og godkendelse af specialerelevante kurser – kan vi gøre mere? 

Vi drøfter problemerne med at få forhåndsgodkendt specialerelevante kurser efter beslutningen om 

at sætte Fagnævnet på ”stand by”. 

Revision af spec.uddannelserne 

Vi drøfter muligheden af at slå os sammen med de andre ”små” og presse på for en revision snarest. 

 

Fyraftensmøde om pårørende (ikke psykisk førstehjælp, som angivet i indkaldelsen) 

Evt. kunne tanken om et fyraftensmøde konverteres til en temadag, hvor vi havde flere 

oplægsholdere, flere perspektiver. Vi brainstormede på ideer til oplægsholder. 

 

Sorg og krise (tværgående modul 3.4) med Thomas, 21.-22. januar 2013 



Ja, der er styr på det. Der er pænt mange tilmeldinger. Eva sender status rundt. 

 

Årsmøde 2013 

Pia sørger for udkast til annonce/flyer. Vigtigt at Eva godkender tekst om tilmelding mv. inden 

Flemming laver den endelige opsætning. 

 

Næste møde og julefrokost 

Næste møde er den 10. december 2012, kl. 16.00 i DP med efterfølgende julefrokost. Thomas 

bestiller bord. 

 

Datoer for møder i 2013 

 Mandag den 29. januar, kl. 16.00-19.00 

 Fredag den 1. marts i Aarhus – årsmøde og generalforsamling 

Vi aftalte ikke flere mødedatoer grundet de mange afbud. Datoer aftales ved julemødet. 

--- SLUT --- 


