DSS styrelsesmøde 9. juni 2020. Virtuelt møde over GoToMeeting
Til stede: Hanne Würtzen, Lisbeth Frölich, Louise Puggaard, Nina Rottmann og Peter la Cour
(referent).
Afbud fra: Elsa Bencke. Fraværende: Lisbeth Frostholm
1. Opsamling efter etik-møde.
Der var tilfredshed med mødet med Johanne Bratbo, hvor vi blev orienteret om situation og
opgaver omkring komiteen for etik.
2. Fremtidige kurser og medlemsaktiviteter.
Der opstod enighed om, at vi gerne vil arrangere 4 fyraftensmøder i efteråret med
udgangspunkt i de sundhedspsykologiske aktiviteter på de fire universiteter, der uddanner
psykologer. Vi var enige om at forsøge at kontakte fire relevante professorer og bede dem
fortælle om den aktuelle situation og give et bud på, hvor sundhedspsykologien er lige nu.
Peter laver oplæg til manchet, og vi forsøger i første omgang af kontakte:
Kaya Roessler, SDU
Timothy Skinner, KU
Mikael Thastum, AU
Bo Møhl, AAU
Formatet skulle være livestreams – dvs netbaseret – med en varighed på 75 minutter, heraf
de 45 min oplæg. Vi ønsker et møde om måneden september, oktober, november og
december, meget gerne en torsdag fra 16:30 – 17:45
Derudover er er arrangeret 2-dages kursus med Jane Ogden 25-26 januar 2021. Ogden
kontaktes mhp afklaring af indhold og evt Corona-relaterede ting. Vi søger at få kurset
forhåndsgodkendt inden opslag, der må komme efter sommerferien.
Vi har derudover allerede fået forhåndsgodkendt et Smertekursus, men har endnu ikke fået
det arrangeret praktisk.
3. Vedtægter og fastlæggelse af ny GF og medlemsmøde
Hanne forhører sig i DP om, hvordan det går med forhåndsgodkendelse af vores vedtægter
4. Efterårets datoer - kalender
18.august kl 16:30 - Styrelsesmøde
18. september kl 15:30 - Styrelsesmøde
22. oktober kl 16:30 - Styrelsesmøde
24. november kl 16:30

Styrelsesmødet i december lægges sammen med månedens fyraftensmøde
5. januar 2021 kl 16:30 Styrelsesmøde
11. febuar 2021 kl 16:30 Styrelsesmøde
12. 4. marts 2021 Generalforsamling og medlemsmøde
(Hanne booket lokaler og ordner forplejning)
Kursusdage booket:
30.11 kl 8-17 aflyst – Louise afbooker lokalet
25.1.2021 kl 8-17: Planlagt Jane Ogden
26.1.2021 kl 8-17: Planlagt Jane Ogden
3.5.2021 aften: Booket – indhold?
30.9.2021 kl 8-17 Booket – indhold?

