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Til stede: 

Thomas Iversen, Monica Tafdrup Notkin, Søren Balling, Flemming Rasmussen. Afbud fra de resterende. 

Stresskursus, København. 

Thomas vil være til stede, Søren vil være der onsdag, og torsdag formiddag. 

Thomas bestiller mad når vi er tættere på dagen. 

Årsmøde: 

Rundsend gerne i alle de netværk I kan komme af sted med, da det først bliver bragt i Psykolognyt få dage 

før dagen. 

Camilla sørger for indkøb af morgenmad, og støttes af de i Århus overnattende. 

Thomas sørger for frokost.   

Til Generalforsamling fremlægger Thomas en årsberetning, Eva afleverer regnskab. Vi skal have afklaret 

hvem der er på valg. 

Vi oplever problemer med vores mail. Vores Web-ansvarlige holder øje med det. 

Thomas undersøger om andre selskaber bruger Foreningens samlede webløsning, og om det fungerer godt. 

Vi ønsker en velfungerende løsning inden vi overgår hertil. Thomas spørger også til om der i samme løsning 

er en mail-løsning. 

Pia har haft kontakt med Selskab for Psykologer ansat i Palliation og Onkologi. De ser gerne et 

samarbejde med os, men ser ingen muligheder i indeværende år. 

Arrangement om progredierende sygdom. 

Sklerose har været på tale. Vi afventer et møde hvor Eva og Camilla er til stede. Vi mener de besidder viden 

til at bringe os videre. 

Samtaler hvor børn deltager. 

Søren vil afvikle kurset. Vil undersøge lokaleforhold i forhold til foreslået dato før sommer. Honorar 12.000,- 

Vil søge hjælp hos Pia og Camilla i forhold til den endelige programtekstPsyke/Soma som tema for 

kommende arrangementer. 

Vi overvejer hvordan vi kan behandle emnet så det gøres med skyldig hensyn til den seneste forskning på 

området, så vi ikke kommer til at hænge fast i en forældet forståelseVi drøfter videre når Styrelsen er mere 

fuldtallig. 

Muligt fyraftensarrangement: 

Hvad kan der i dag siges om Epigenetik, hjernens plasticitet m.v. i forhold til terapis påvirkning af det 

menneskelige legeme. Vi er dog lidt usikker på om det kan blive endnu et arrangement der er for langt væk 

fra daglig praksis til at det kan trække publikum. 

Vi skal stile mod 1-2 dages kurser i efteråret. Hvilke af ovenstående – eller andre? 

Vi mødes til Årsmøde og Generalforsamling i Århus.  


