
Referat af møde i styrelsen i DSS 27.9.12 

1. 

Gentagelse af kursus med Bobby i foråret?  

Thomas spørger Bobby, om han er interesseret i en gentagelse, når der er gået et par dage 

efter kurset, og en melding er afstemt pr mail. Camilla spørger, om det er det, som vi skal 

bruge vores tid til: At gentage kurser? Og hvem kan være der? Flemming, Eva, Søren og evt. 

studentermedhjælpere fra Thomas kan være der.  

2. 

Pædagogisk sundhedspsykologi v. Monica. 

Vi taler om, at Jan kan lave Handouts. Monica kontakter ham. 

Blokke og kuglepenne? Monica spørger Jan om hun må få nogle. 

3. 

Standardskrivelse om at man er blevet tilmeldt til kurser, for at sikre, at deltagere er 

informerede om at de er kommet med. Camilla laver udkast. 

4. 

Sundhedspsykologisk fagnævn er sat på stand-by. Ex. er der ikke sekretærbistand, og der er 

ikke honorar til medlemmerne. Samtidig forventes det, at fagnævnet deltager i SPU og KU. 

Der er blevet bedt om en vurdering af forslag fra Specialistudvalget om revision af 

specialistuddannelserne inden 1. januar 13, og Camilla overvejer at genoplive fællesmødet 

mellem fagnævn og styrelse d. 10. december, således at Jette og Lotte også deltager.  

Thomas påpeger det problematiske i, at der ikke kan godkendes kurser på specialistniveau 

løbende. Det vil han gerne skrive til bestyrelsen/foreningen og spørge hvad man kan gøre ved. 

Da alle ansøgere om kursusgodkendelse pålignes gebyr, forekommer det rimeligt, at 

sekretærbistand kan forventes. 

5. 

Jesper Hoffmeyer: 

Der skal reklameres mere for hans arrangement.  

6. 

Fyraftensmøde om pårørende - skydes til næste gang. 

7. 

Kursus om psykisk førstehjælp 

Skal i PN nu. v. Flemming. 

8. 

Årsmøde 1.3.13. 

Majas oplæg: Det foreslås, at Maja også beskæftiger sig med/ drejer oplægget over mod 

sorg/krise i forbindelse med kronisk sygdom, for at det kan blive relevant i forhold til 

specialistniveau-godkendelse. Pia kontakter Maja. 

Vi har lokalet i Fiskergade. 

Thomas tænker i mad til dagen. 

9. 

Ved næste møde 7. 11. aftales mødedatoer for 2013. 

Ref. Søren 

 


