DSS styrelsesmøde 5. januar2021. Virtuelt møde over GoToMeeting

Til stede: Hanne Würtzen, Louise Puggaard, Nina Rottmann, Beate Vesterskov, Lisbeth Frölich og
Peter la Cour (referent). Fravær uden afbud: Lisbeth Frostholm
1. Valg af referent og dirigent
Hanne mødeleder, Peter referent
2. Årsmøde og GF
Der sendes en email ud til medlemmerne med meddelelse om afholdelse af GF og frist for
indsendelse af forslag til dagsorden. Mailen indeholder også annoncering og link til årsmødet.
Der indsendes annonce til magasinet P omkring afholdelse af årsmøde og temaet for det.
Annonceteksten går en tur rundt i styrelsen til forbedring.
Hanne rundsender et eksemplar af det vedtægtsforslag, som DP har godkendt, så alle i styrelsen har
et eksemplar. Dette skal også sendes rundt til medlemmerne sammen med den endelig indkaldelse
og dagsordenen.
3. Jane Odgen-kurset
Der er i øjeblikket 12 betalende kursister, og kurset løbet økonomisk rundt. Der skal laves EANregninger til de sidst tilmeldte.
Jane Odgen har sagt, at hun foretrækker platformen ZOOM til kurset, da hun er vant til den. Det
aftales, at vi opsiger abonnementet på GoToMeeting og i stedet køber et årsabonnement til Zoom.
Peter lover at tage sig af dette.
4. Kommende kurser – ideer
Louise har fremsendt et forslag til et to-dages kursus om adfærdsændringer – ændringer af vaner.
Der er umiddelbart opbakning om ideen, og Louise lover at gå videre med den og forhøre sig
nærmere hos den udenlandske oplægsholder. Dernæst skal udfærdiges et kursusdokument til
godkendelse i DP. Peter vil gerne være behjælpelig med dette. Der sigtes på mulig dato en gang i
det sene efterår 2021.
Kursus om søvn er foreslået af Beate, der også har et godt dansk kursusnavn. Et eksisterende
kursusopslag sendes til Louise til videre forarbejdning ift. kontakt til kursusholder og kursuspapirer
til DP.
Professorunde: der var ringe tilslutning til sidste professor-møde, og det besluttes ikke at gå videre
med denne form for fyraftensmøder. Det er fornemmelsen, at fyraftensmøderne også bør have en
social-faglig værdi, der ikke kan imødekommes godt nok via web-formatet.

5. Økonomi/administrationstiltag
Det kniber lidt med information og teknisk formåen til de mange tekniske løsninger, DSS er viklet
ind i. Det kan forekomme uoverskueligt.
Nina og Peter har forstået på DP, at DSS ikke skal foretage sig noget omkring opkrævning af
medlemskontingent, da DP vil stå for det i 2021. Vi har også begge forståelse af, at hvis vi ikke
sætter i gang i en PBS-opkrævning, bliver der heller ikke opkrævet noget fra vores side. Så det gør
vi ikke.
Hanne har forsøgt at sende en fælles mail ud til medlemmerne fra vores sikre postkasse, men det er
ikke lykkedes. Beate har taget initiativ til at rydde op ti postkassen og ordnet den med mapper, og
hun har sendt besked om logon ud til alle styrelsesmedlemmerne. Beate påtager sig at sende mail
om varsling af GF rundt til medlemmerne via vores sikre mail
DSS indkøber som nævnt et ZOOM PRO årsabonnement.
6. Facebookgruppe og nye medlemstiltag.
Den oprettede Facebookgruppe diskuteres. En lukket grupper er svær at kende til og kan ikke søges
på Facebook, da der skal håndinviteres til den. Vi er lidt i tvivl om, hvad dens funktioner skal være
for at få liv derinde, Beate vil tænke videre over det og vi tager punkter op igen på mødet i februar.
Den planlagte survey tages også op igen i februar. Tiderne under Corona-nedlukning opmuntrer
ikke til voldsom nytænkning.
7. Post fra DP
Der skal indstilles et medlem til en referencegruppe omkring rehabilitering. Vi indstiller PhD Nanna
Johansen som førsteprioritet. Hanne tager sig af dette.
8. Evt.
Flere styrelsesmedlemmer skal på valg til GF og der høres uforpligtende, om nogen overvejer at
forlade styrelsen. Der tilkendegives ikke nogen planer om at forlade styrelsen, men vi kender ikke
planerne for det styrelsesmedlem, vi ikke har hørt fra længe. Beate vil opfordre to yngre kolleger til
at overveje opstilling.

Kalender for DSS-styrelsesmøder foråret 2021
11. februar 2021 kl 16:30 Styrelsesmøde
4. marts 2021: Årsmøde kl 16:30. Generalforsamling kl 18:00. Styrelsen mødes kl 16:00 på link:
https://us02web.zoom.us/j/89428386314?pwd=SzZWaFNKaGF0bzhWYXA2TXBLNVgyUT09
Nye datoer:

9.april kl 16:30: Styrelsesmøde. Styrelsen konstituerer sig selv.
3.maj kl 16:30 (eller aften, hvor vi har fysisk lokale i DP, hvis det bliver muligt)
10.juni kl ?? – styrelsesmøde, forhåbentligt fysisk, sted endnu uafklaret.
Kursusdage booket:
25.1.2021 kl 9-17: Jane Ogden Seminar: ”Health psychology and its application to Covid 19”
26.1.2021 kl 9-17: Jane Ogden
3.5.2021 aften: Booket i DP – indhold måske et styrelsesmøde, ingen fysisk kursus?
30.9.2021 kl 8-17 Booket i DP– indhold?

