Referat fra Styrelsesmøde i Dansk Sundhedspsykologisk Selskab, mandag d. 8/12, 08, kl. 16-18.30
Til stede:
Thomas Iversen, Eva Gall, Susanne Ohrt, Monica Tafdrup Notkin, Ida Waage Nielsen, Flemming
Rasmussen (ref.).
Afbud fra John Marquardt.
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Dagsorden:
Godkendele af referat
Referat fra arbejdsgrupper og udvalg
Referat fra fyraftensmøde med Christian Ditlev Jensen
”Samtaler om krop og smerte”, Århus 22/01, 2009.
Årsmøde 12/3, 2008
Fællesmøde med Sundhedspsykologisk fagnævn
Stress-tema
Ph.d. dag i Århus
Mødekalender for starten af 2009

Godkendelse af referat.
Ingen kommentarer.
Referat fra arbejdsgrupper og udvalg.
Thomas beretter fra Arbejdsmiljøudvalget, at de arbejder på arrangement om stress for
tillidsrepræsentanter, evt. for en større målgruppe.
Thomas sidder ligeledes i udvalg vedr. Kvalitet af test – indtil nu har de taget fat på erhvervstestene.
Vi skal på næste møde finde ud af repræsentation i det Social- og Sundhedspolitiske Udvalg.
Referat fra fyraftensmøde med Christian Ditlev Jensen.
Der var ca. 25 deltagende medlemmer, som var begejstrede.
Som allerede tidligere aftalt, arbejder vi videre med at afvikle samme arrangement i Århus – indtil
nu stiler vi mod at det sker i uge16, 17 eller 18. Monica undersøger i forhold til lokale, ligesom hun
kontakter Christian.
Samtaler om krop og smerte”, Århus 22/01, 2009.
Alle styrelsens medlemmer, bortset fra Susanne forventer at deltage.
Thomas har tænkt arrangementets forplejning igennem. Morgenmad udefra, ”kantinefrokost” og
ansættelse af ”hus-alf” der betales med plads på dagen.
Vi bedes alle reklamere i relevante netværk for arrangementet.
Årsmøde 12/3, 2009.
Vi satser på motivation som tema for dagen. Såvel Thomas som Monica vil undersøge mulige
emner. Ved mailkorrespondence afklares oplægsholder(e). Thomas spørger til lokale – det har
efterfølgende vist sig at vanligt lokale ikke er ledigt. Der arbejdes videre med en tilfredsstillende
løsning. Midt i januar skal annonce kunne sendes ud.
Vi taler om hvorvidt vi kan få ”store kanoner” vedr. Motivation ind til Årsmødet 2010, eller til et
andet arrangement. Dette undersøges også.
Fællesmøde med Sundhedspsykologisk fagnævn.

Næste møde i Styrelsen er 8/1, 2009 fra 17-20.30.
Tiden fra ca. 17.30-18.30 holder vi fællesmøde med Fagnævnet – de indbydes til at spise sammen
med os. Susanne arrangerer indkøb af mad til dagen.
Thomas bekræfter overfor Fagnævnet.
Stress-tema.
Som nævnt i referatet fra sidst, afventer vi oplæg fra foreningen.
Ph.d.-dag i Århus i august.
Thomas intensiverer arbejdet med at få aftaler i hus.
Mødekalender.
Møder i Styrelsen:
08.01. 2009, kl. 17.00 – 20.30 (incl. Møde med Fagnævn)
02.03. 2009, kl. 16.00 – 19.00
27.04. 2009, kl. 16.30 – 19.30
09.06. 2009, kl. 16.00 – 19.00
31.08. 2009, kl. 16.00 – 19.00
På næste møde reserverer vi datoer for det resterende år.

