
Møde i styrelsen i Psykologfagligt Selskab for Autisme den 13. november 2014 
Til stede: Malcolm Bang, Kirsten Friis Andersen, Marianne Buhl Løfstedt, Lill Wulff, Ditte Rose 
Andersen 
 
Afbud: Tina Christiansen 
 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Konstituering 
3. Navneændringer på hjemmesiden 
4. Blomster til Elise 
5. Kursus den 1. december 
6. Økonomisk overskud: idéer til kurser i 2015 
7. Kalender: mødedatoer 
8. Middag i januar 
9. Eventuelt 

 
 
Ad 1: Valg af dirigent og referent 
Kirsten vælges som dirigent 
Ditte vælges som referent 
 
Ad 2: Konstituering 
Lill vælges som formand 
Kirsten vælges som næstformand 
Marianne vælges som kasserer 
Ditte vælges som web-ansvarlig 
 
Ad 3: Navneændringer på hjemmesiden 
Ditte meddeler de nye navne til Heidi Strehmel pr. mail, så de kommer på hjemmesiden 
 
Ad 4: Blomster til Elise 
Er bestilt over Interflora til levering 14. november 2015. 
 
Ad 5: Kursus den 1. december 
Grundet sygdom er kurset aflyst. Hotel og lokaler er afbestilt. Phoebe afholder selv udgiften 
for flybillet. 
Der lukkes pr. mail og på vores hjemmeside for tilmeldinger, og Marianne beder Sonja 
Andersen tilbagebetale allerede indbetalte kursusgebyr. 
 
Ad 6: Økonomisk overskud: idéer til kurser i 2015 
Idéer: 

- Fokus på sensoriske og perceptuelle aspekter af autismespektrumtilstande 
- Malcom kontakter Mette Elmose med henblik på temaerne stress og angst ved autisme 
- Ditte kontakter Peter & Jessica Hobson om autisme som en begrænsning i deltagelse 
- Marianne kontakter Kirsten Langkilde (?) vedrørende terapi med autistiske 

mennesker 
- Malcolm kontakter Bilenberg og Canthio om evt. nye idéer 



- Ditte kontakter Adam Farley, Københavns Universitet, vedrørende autisme og 
fænomenologi 

- Lill foreslår, at vi laver et arrangement med Tony Attwood, når han alligevel kommer 
til Danmark, og hun følger op på dette 

 
Ad 7: Kalender – mødedatoer 
Vi fastsætter en dato for et eventuelt møde den 1. december kl. 20:15-21:15 hos Ditte, Ny 
Blegdamsvej 6, 5. sal, 2100 Ø, hvis der er behov for dette. 
 
Første styrelsesmøde herefter bliver den 5. februar 2015 hos Kirsten. 
 
Ad 8: Middag i januar 
Vi afholder bestyrelsesmiddag torsdag den 22. januar 2015 kl. 19:00. 
Vi forhører os hos Tina, om hun vil købe smartboxes, så vi kan betale for middagen i 
indeværende regnskabsår. 
Kirsten inviterer Elise og Janne (afgående bestyrelsesmedlemmer) og køber gave. 
 
Ad 9: Eventuelt 
Der er formandskollegiemøde den 23. januar 2015 kl. 15-18 hvor Lill deltager. 
 
Referent: 
Ditte Rose Andersen 
 


