
PSYKOLOGFAGLIGT 
SELSKAB FOR KLINISK 
SEXOLOGI 
Nyhedsbrev, januar 2019 

SÅ KOM VI I GANG! 

Efter vores stiftende generalforsamling d. 5/12 2018 gik den 

nyvalgte bestyrelse straks i gang med arbejdet.  

Der er en masse praktisk og officielt arbejde der skal gøres i 
forbindelse med oprettelsen af et selskab og når man forsøger at 
gøre det i julemåneden, bliver man forsinket! Men vi er nu så 
langt, at selskabet er oprettet. Vi har fået en hjemmeside, som vi 
skal til at finpudse. Vi har fået indleveret medlemslisten med alle 
dem der har sendt os deres DP medlemsnummer og vi har forsøgt 
at sætte os ind i alle de forskellige love og regler. Det vi mangler 
nu er at få oprettet vores bankkonto, så vi kan begynde at 
indbetale kontingent og, hvad vigtigere er; så vi kan begynde at 
tilmelde os til de forskellige arrangementer. At oprette en 
selskabskonto er åbenbart en langvarig affære. Vi har nu fået 
lovning på, at den burde være oppe og kørende i slutningen af 
februar 2019. Når det sker, og man kan begynde at indbetale 
kontingent og tilmelde sig til kurser, giver vi naturligvis besked. 

Bestyrelsen har også haft vores første bestyrelsesmøde. Udover de 
praktiske ting, fokuserede vi her på at få stablet nogle 
arrangementer på benene hurtigst muligt.  

Vi har valgt at lave to former for arrangementer: 

Vi kommer til at afholde 5 fyraftensmøder i løbet af året, i både 
København og Århus. Der kommer en foredragsholder og taler om 
et bestemt emne i ca. en time, og derefter er der 30 min debat. 
Udover at få ny viden og en spændende debat, håber vi også at 
folk vil bruge disse møder til at skabe nye netværk. 

Vi kommer også til at holde to kurser, et i København og et i 
Århus. Vi har fået fat i to meget spændende og dygtige 

undervisere, og vi glæder os meget. 

ARRANGEMENTER I 2019 
Fyraftensmøder: 

 Transpersoner. Dato: 
Kommer… Sted: DP København 

 LGBT+. Dato:15. maj, kl. 17.00 

– 18.30. Sted: DP Århus 

 Seksuelle Subkulturer. Dato: 
12. juni, kl. 17.00 – 18.30. Sted: 
DP København 

 Chem-sex. Dato: 23. oktober, 
kl. 17.00 – 18.30. Sted: DP 
København 

 Sexarbejde. Dato: 13. 
november, kl. 17.00 – 18.30. 

Sted: DP Århus 

Kurser: 

 Hvordan påvirker 
psykofarmakologi sexlivet? 
Dato: 5. maj, kl. 9 - 16. Sted: DP 
Århus 

 Samtalen om sex. Dato. 28. 
november, kl. 9-16. Sted: DP 

København 

Andet: 

Generalforsamling: Dato: 28. 
november, kl 16-18. Sted: DP 
København 



Lidt praktisk… 

Du skal aktivt give tilladelse til, at Psykologfagligt Selskab for Klinisk Sexologi må sende dig nyhedsbreve 

via mail, samt sende dig mails om relevante arrangementer og aktiviteter. Dette gør du ved at følge 
vejledningen i selve mailen, som dette nyhedsbrev udsendes i.

Når vores bankkonto fungerer, sender vi jer en mail hvori der står, hvordan I indbetaler kontingent og hvordan 

I tilmelder jer de forskellige arrangementer.  

I kan gå ind på vores hjemmeside (https://www.dp.dk/decentrale-enheder/psykologfagligt-selskab-for-klinisk-sexologi/ ) 

og læse referatet fra den stiftende generalforsamling. Nu vi har fået lidt mere styr på siden, kommer der mere 
info derinde.  

Vi har lavet en facebookgruppe. Den hedder Psykologfagligt selskab for klinisk sexologi. Her kommer der også 
informationer om vores arrangementer, men der vil også være mulighed for at dele interessante artikler osv.  

På vegne af Psykologfagligt selskab for klinisk sexologi bestyrelse, 

Nina Lildal-Schrøder 

Formand af PSKS 




