
Dansk Sundhedspsykologisk Selskab 

Styrelsesmøde 4. december 

Dansk Psykolog Forening, Aarhus afdeling 

 

Deltagere 

Louise Puggaard (via Skype), Thomas Iversen, Lisbeth Frostholm og Heidi Kjøgx. 

 

Dagsorden 

Punkterne behandles i vilkårlig rækkefølge: 

 

Smertekurset med Linton i januar har ikke modtaget det nødvendige antal tilmeldinger og 

aflyses. Der skrives mail til de få tilmeldte. 

 

På grund af store problemer med adgangen til Nets for et par år siden, er der ikke sket 

regelmæssige udsendelser af medlemskontingent opkrævninger i 2017 og 2018, hvilket har 

medført en væsentlig reduktion i antallet af betalende medlemmer, således at vi aktuelt er 

nede på ca. halvdelen af det antal, vi plejede at have i mange år. Aktuelt er der mellem 65 og 

70 betalende medlemmer, og vi mangler således indbetaling fra mindst 50 medlemmer. Dette 

betyder, at vi mangler kr. 15.000,- i medlemskontingent og et tilsvarende beløb overført fra 

DP.  

Nets udsender regninger 1. februar. Måske kan den rykkes frem til 15.-20. januar. 

Thomas skriver mail til bestyrelsen og anmoder om lov til en lille budgetoverskridelse i første 

kvartal. 

 

Vi har indgået aftale med en ekstern regnskabsmedarbejder, der er ved at få styr på 

økonomien. Der er givet et tilbud på 2 timer pr. måned. Pris: kr. 600,- + moms pr. måned.  

Det undersøges, hvad tilbuddet om administration præcis indebærer (fx administration af 

kurser). 

 

Der er enighed om at gøre, hvad der står i vores magt for at genskabe en bedre økonomi i 

2019. Det betyder bl.a., at kurser ikke må gennemføres med underskud. 

 

Sikker mail. Louise og Thomas tager kontakt til DP. 

Louise har forsøgt kontakt til regnskabsafdelingschefen, men har endnu ikke fået svar. 

Der er fokus på, hvordan man efterlever GDPR. Der arbejdes videre med sikker mail. 

 

Årsmødet. Der skal laves et årsmøde d. 21. marts, som kan tiltrække deltagere.  

Forslag: Stress og de somatiske symptomer: Hvordan kan det behandles. Forklaringsmodeller 

og behandling. Heidi spørger i sit netværk. 

Annonceringen har fokus på, at det kun er for medlemmer. Der udstedes kursusbevis.  

9.30-16.30. Morgenmad fra kl. 9. 

 

Kursusforslag, der endnu ikke er endeligt besluttet.  

Thomas: Psykologens indsats til alvorligt syge, døende og deres pårørende; Sorg og krise. 

Lisbeth: Sundhedspsykologisk perspektiv på udviklingsforstyrrelser. 

Heidi: Psykologiske reaktioner ved stress; Sundhedspsykologiske vinkler på stress.  

 

Tjek op på hvilke dage, der er reserveret i DP. Aflys de to enkeltdage i februar. 

 

Næste DSS møde er d. 29. januar kl. 16.30 til 19. 


