Dansk
Sundhedspsykologisk
Selskab

Referat styrelsesmøde i DSS 24.01.08 kl. 15.30 – 19.00, Kantine B, Dansk
Psykologforening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.
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4.
5.
6.
7.
8.

Dagsorden:
Godkendelse af referat
Udarbejdelse af beretning til generalforsamling i Dansk Psykologforening.
Udarbejdelse af Formandsberetning til Årsmøde i Dansk Sundhedspsykologisk Selskab
Praktisk afvikling af årsmødet
Referat fra Social- og sundhedspolitisk udvalg
Drøftelse om bortkomne deltagelsesbeviser
Fastlæggelse af mødeplan for første halvår af 2008.
Eventuelt

Til stede:
John Marquart, Eva Gall, Monica Notkin, Thomas Iversen, Flemming Rasmussen (ref.)
Afbud fra:
Nicolai Gregersen
Punkt 1:
Referatet godkendt uden bemærkninger.
Punkt 2:
Der blev udarbejdet en skitse til beretningen, som Flemming arbejder videre på, og som Thomas
efterfølgende arbejder videre på og videreekspederer.
Punkt 3:
Med udgangspunkt i den under punkt 2 nævnte beretning, laves der udkast til Formandsberetning
af Flemming, som kompletteres af Thomas.
Punkt 4:
Vi repeterer at psykologer der er medlemmer af Dansk Psykologforening er velkomne,
psykologer der ikke er medlemmer af Dansk Psykologforening ikke er velkomne, andre (typisk
læger, præster, biologer m.m.fl.) kan deltage.
Thomas tager sig af morgenmad, og kaffe/the/vand til dagen igennem. Finder sted der kan
levere frokost. Kontakter La Rocca for endelig konfirmering af alle aftaler.
Oplægsholdere har sagt ja, lokale er bestilt. Asnnonce er afsendt til PsykologNyt. Flemming
udsender gruppemails med annoncen til selskabets medlemmer 2 gange. Øvrige
styrelsesmedlemmer finder relevante mails at distribuere annoncen annoncen til. Flemming får
den lagt på hjemmesiden. Eva tager sig af tilmeldinger.
Punkt 5:
John redegør for en lang række emner der har været diskuteret i SOS, herunder bl.a. Astrid
Nordbos ansættelse i projektstilling i DP m.h.p. afdækning af psykologers stillinger i somatikken.
Astrid inviteres til kommende møde.
Ligeledes redegøres for en enorm forskel i ressourcetildelingen i PPR.
Vi orienteres om Sundhedsaftaler og Rehabiliteringsplaner – er det muligt at få psykologiske
behov til at blive en del af Rehabiliteringsplanerne. Vi hørte om VISO, om SATS-puljemidler.
Punkt 6.
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Der er flere gange hen over året blevet bedt om fornyelse af bortkomne kursusbeviser. Eva
ligger inde med dokumentation for det meste, men de kurser hvor det ikke foreligger, kan vi ikke
påtage os at udskrive kursusbeviser.
Punkt 7:
Næste møde: 29/2, 08, kl. 14-17
3/ 4, 08, kl. 15.30-19.30
23/4, 08, kl. 15.30-19.30 (hvor den nyvalgte bestyrelse konstituerer sig)
9/6, 08, kl. 15.30-19.30
Punkt 8:
En enkelt har ytret om problemer med at tilmelde sig via nettet. Andre har imidlertid benyttet sig
af muligheden både før og efter, så vi regner ikke med at der er et problem.
Referat: Flemming Rasmussen.
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