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Konklusionsreferat, styrelsesmøde 20. august 2007 kl. 15.30-18.00, Kantine B, Dansk
Psykologforening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.
Til stede:

Niels-Peter Agger, Eva Gall, Thomas Iversen, John Marquart, Nicolai Gregersen,
Monica Notkin
Fraværende: Flemming Rasmussen

Dagsorden
1) velkommen
2) godkendelse af ref. fra sidste møde
3) Status på 5. nov. arrangementet med Allan Holmgren
4) årsmøde
- Sommeren har sat processen i stå. Kan vi hjælpe hinanden med at konkretisere?
5) Forslag til fremtidige arrangementer (punkt indført under mødet) .
6) Drøftelse af flere og måske konkurrerende initiativer på det sundhedspsykologiske område
7) Styrelsens overvejelser vedr. repræsentation i fagnævn og kursusudvalg
8) Repræsentation i Sundhedspolitisk Udvalg og EHPS
9) Hjemmeside
10) Specialer
11) Evt.
Referant:

Nicolai Gregersen

Punkt 1
Der blev budt velkommen.
Punkt 2
Referatet blev godkendt
Punkt 3
Status OK.
Jfr mailkorrespondance er fejlagtig angivet mailadresse ændret.
Forløbige tilmeldte: 10 (+ 3 indmeldte). Dertil styrelsen selv.
Mad: forskellige muligheder afsøgt. DPs egen kantine valgt. Budget ca. 50,- per person. Vi laver selv
te & kaffe (Monika og Eva).
Til aktion: Nicolai udsender endnu engang remindere (september og 14 dage før).
Nicolai undersøger, om den kan trykkes igen.
Monika finder spisested til efterfølgende middag.
Nicolai udarbejder deltagelsesbeviser.

Punkt 4
Mulige oplægsholdere efterspørges stadig. Muligheder: Beate Stensler, Kaj Evan, Anne Köppe, John
Marquart, Marianne Bagge (eksistentielt), Lise Hougaard (Bispebjerg – større projekt)
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Ide er fortsat at få oplægsholdere med forskellige teoretiske standpunkter (jfr. konklusionsreferat
fra møde den 24.05.07)
Det er forhåbningen, at styrelsen kan tiltrække 4 undervisere/oplægsholdere, der kan
repræsentere et filosofisk oplæg, et overordnet oplæg, samt 2 praktiske oplæg.
Undervisning i alt: 10 timer.
1.dagen: 3, der underviser
2. dagen: 1, der underviser, derefter panel. Slutteligt generalforsamling (kl. 15).
Til Aktion: Thomas er tovholder og sender mail med samlet formuleret forslag.

Punkt 5
Forslag til fremtidige arrangementer
NP: Forslag om at fremtidige arrangementer arrangeres i samarbejde med forskellige foreninger,
grupper (HOP), andre folk.
NP: Positive psychology. Være lidt på forkant med udviklingen.
Monika: Parforhold og parterapi – hvordan får man sundhed i et parforhold.
Monika: Hvordan giver man en rigtig alvorlig besked? At rydde op efter lægerne...
Thomas: Hvordan kan man undgå eller forebygge, at visse tilstande bliver kroniske.
Privatpraktiserende er en stor del af selskabet. Skisma: skal selskabet udbyde kurser, der både
oplyser og giver deltagerne værktøjer hjem (det der sælger billetter)? Eller kun åndelig næring
Styrelsen finder, at fremtidige arrangementer både skal lægge vægt på værktøjsmæssigt og ny
viden (provokation)!

Punkt 6
Punktet blev drøftet.
Punkt 7
Punktet blev drøftet
Punkt 8
Niels-Peter tager til Grønland, og holder således orlov fra sine tillidshverv.
Styrelsen indstiller til /foreslår, at John Marquardt overtager plads i Social- og Sundhedspolitisk
udvalg
Styrelsen indstiller til /foreslår, at Thomas overtager plads i EHPS (Sammenslutning af
sundhedspsykologer i Europa). NB: DP bør kobles på dette arbejde – formelt og økonomisk. Dette
skal afklares førend egentlig beslutning om deltagelse træffes. Det skal i forlængelse heraf afklares
hvorledes EHPS står i relation til EFPA.
Til Aktion: DP kontaktes

Punkt 9
Hjemmeside opdateres (renses ud), specialer og referater publiceres m.v. Styrelsen kontakter
nicolai mht. forslag til ændringer.
Ideer til fremtidig brug af hjemmeside:
- Flere links.
- Fast punkt på dagsorden – ”opdatering af hjemmeside”.
- Fremgå, hvornår ting lægges ind. Skal fjernes efter fornuftigt stykke tid.
- Kalenderfunktion – reklamere for det.
- Generelt mere orden, mere nyt, mere opdatering, mere godt.
Til Aktion: Nicolai kontakter webmaster

Punkt 10
Fremsendte specialer lægges ind.
Til Aktion: Specialer videresendes til Nicolai, som sørger for, at disse publiceres elektronisk.
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Punkt 11
NP har peget på, at vi stadig skylder svar på indlæg i PsykologNYT no. 8. Vi skal i den forbindelse
fremskaffe info som beskrevet i tidl. Referat. Ligeledes skal indlæg til PsykologNYT udfærdiges.
Til Aktion: Thomas udfærdiger indlæg. Styrelsen bredt indhenter information.

Næstkommende styrelsesmøder:
- Onsdag den 31. Oktober 2007 kl. 15.30
- Tirsdag den 11. December 2007 kl. 15.30.
Kommende arrangementer:
- Temadag: 5. November 2007, kl. 15.00-18.00
- Årsmøde: Primo Februar 2008

Styrelsesmøde afsluttet kl. 18.40.

/Nicolai Lunding Gregersen, ref., maj 2007.
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