Styrelsesmøde d. 16.12.2009
Deltagere:Thomas, Susanne, John og Ida
Afbud fra Monica, Flemming og Eva.
-.DSS- beretning som forberedelse til DP generalforsamling.
Udkast til beretning vedr. DSS-aktiviteter marts 2008 til marts 2010 blev godkendt. Sendes i morgen til DP.
-.Status på vores eksistentielle/fænomænologiske arrangement i foråret.
Susanne er tovholder.
Spinelli 10.04.2009.
Spinelli skriver til Susanne om indhold, fokus på udefra kommende tab.
Lokaler er bestilt af Thomas: Parken, Carlsberg, til 35.
Annoncering: vi regner med Flemmings initiativ og kreativitet i samarbejde med Susanne.
Årsmøde og Ulla Giersing, 15.4.2009. DP lokale 2 A.
Fastlæggelse af deltagerpris:
Spinelli.dagen:
Medl.: 1600 kr. Ikke-medl.: 1900 kr.
Ulla G./Årsmøde:

Medl.: 1000 kr. Ikke-medl.: 1300 kr.

Begge arr.:

Medl.: 2000 kr. Ikke-medl..: 2300 kr.

Tilmeldings-frist: Torsdag d. 25.03.10 vedr. begge arr.
Vedr. annonce: helst inden ca. 1.2.10.
( Jeg har lige læst deadline 18.1. vedr.5.2. og 1.2. vedr. 19.2. ).
Stor annonce + senere en lidt mindre med henvisning til hjemmesiden.
Herefter rundsendes netværksemails.
Vi håber at oplægsholderne fremsender kort beskrivelse af oplæg inden udsendelse af annoncer og håber
også at det kommer så hurtigt, at der kan opnås fagnævnsgodkendelse inden annoncering.
-.Pårørende-arrangement, - og hvordan vi gør det, uden at der går ugeblad i den.
Det kunne hedde:
"Hvad skal jeg med en psykolog?"
Vigtigt, at vi holder fokus på psykologfunktionen i forhold til dette emne.
Susanne spørger en mulig pårørende, (hjerneskade).
John spørger en forældre til muskelsvindsbarn.
Kan ? Vil ? Pris ? Sted ?
Evt. i Korsør ( "Johns lokaler" )
Dato : Vi sigter mod to. 3.6.10.
Honorarer: 6000 kr. ( Pr. pårørende oplægsholder ? eller hvordan var det lige vi snakkede om det ...)

-. Thomas:spirituality-idéen.
Kontakt i Atlanta.
Der er lovet besked om en Europadato, evt. maj/juni.
Indhold: Metoder til mening, - en light kristen version og en eksistentielt humanistisk version. I arbejdet med
krigsveteraaner , cancerptt. o l. "Hvorfor lige MIG?"

Måske 1, måske 2 dage ...

-. Sundhedspsykologisk temadag i Århus.
Tidsperspektiv: Aug.2010.

6- Arr. om søvn
- afventer Flemming.
Mulighed: Thomas og Henny Dyrberg, gå-hjem-møde , søvn, ca. 1 t. + spm.
-. Diffuse lidelser ( blev ret diffust på dette møde, og tiden fløj afsted !!!!)

