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Årsberetning fra styrelsen for Frederiksborg Kredsen 2018-19 

Det kan gøres meget kort - vi gik igen fra at være 5 til at være 3 i styrelsen – men vi fik lavet to gratis kurser 

med Sarah Daniel om tilknytning og intervention. Der var så stor søgning til det første; dvs. over 100 til-

meldte medlemmer, så vi valgte at gentage det for dem som måtte gå forgæves i første omgang. Selvom 

det har været et stor arbejde med at svare på individuelle mails, så har kredsen fået ”sat sig selv på land-

kortet”, hvilket betyder at I nu ved at vi er der. 

Vi holdt også et fint årsmøde i 2018 med frokost og oplæg ved juniorforsker Mia O’Toole om emotioner og 

emotionsregulering i psykoterapi. og efterfølgende GF.  

Vi har holdt 6 møder i styrelsen i løbet af året, udsendt to nyhedsbreve gennem Dansk Psykolog Forening 

(DP) ved Heidi Strehmel, og fået en supervisionsgruppe op at stå der mødes om fredagen ca. en gang om 

måneden. 

Jeg/Signe har sammen med tidligere næstformand deltaget i et møde vedr. datasikkerhed, persondatalov-

givningen (GDPR) og sikker mail i DP i 2018, og jeg har deltaget i alle formandskollegiemøderne i Dansk Psy-

kolog Forening samt et kredsrådsmøde i november 2018. Det er mit ønske at vi i langt højere grad får drøf-

tet punkterne til møderne i Formandskollegiet i kredsen, så formanden/næstformanden har et mandat 

med til møderne. Men det vil kræve at vi mødes noget oftere, eller gør brug af de sociale medier, og f.eks. 

får en Facebook side eller en side i MitDP. Der arbejdes på sidstnævnte i DP. Har I nogle ønsker vedr. dette, 

og ville I gerne komme til et fyraftensmøde, der handlede om fagpolitik og vores ønsker til et kommende 

arbejdsprogram til GF i DP ? 

Nina trådte ind som kasserer i Jan Rimaus forfald, og vil aflægge et kort regnskab under punktet.  

Hvis I har nogle særlige ønsker om aktiviteter skal I bare sige til, men det skal selvfølgelig afstemmes i 

forhold til vores ressourcer. Som vi har skrevet i sidste nyhedsbrev, så får vi hvert år tildelt nogle penge fra 

DP til at holde kurser, fyraftensmøder og årsmøder/GF. Vi har valgt at bruge det overskud der var i 2018, 

fordi der ikke havde været brugt de penge vi var blevet tildelt i de foregående år, til at holde ikke et men to 

gratis kurser med Sarah Daniel. Men I kan ikke forvente, at få det hele forærende de kommende år, så I må 

indstille Jer på en mindre deltagerbetaling til kurser eller fyraftensmøder. Årsmøde og GF skal gerne være 

gratis, så der kommer flest muligt, og vi har i år prøvet dels at tage GF først sammen med en sandwich, dels 

ikke at sætte klokkeslæt på oplæg og dels at invitere til fredagsbar efter årsmøde/GF og oplæg. Det har vi 

gjort, fordi vi gerne vil have, at alle som kommer til oplægget også deltager i GF, og fordi vi gerne vil lægge 

op til lidt uformelt samvær/netværksdannelse efter GF og årsmøde. 

Det var ordene. Tak fordi I kom og jeg håber at se mange af Jer igen til de kommende aktiviteter, og HUSK 

at give tilladelse til at få nyhedsbreve til hst@dp.dk eller i MitDP, når der åbnes for dette. 

 

Mange hilsener styrelsen for Frederiksborg Kredsen ved formanden Signe Hjortkjær 
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