
Psykologfagligt selskab for Klinisk Sexologi  
Bestyrelsesmøde 02.01.2019 
 
Fremmødte: Karina Kehlet Lins (Bestyrelsesmedlem, webansvarlig), Nina Lildal-Schrøder 
(Forperson), Christoffer Paaske (Suppl.), Sanne Montpellier (Suppl.), Tina Dam Kristensen 
(Kasserer). Afbud: Rikke Pristed (Næstforperson).  
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af referent. 
TDK valgt. 
 
2. Valg af ordstyrer. 
Nina valgt. 
 
3. Godkendelse af referat fra stiftende generalforsamling. 
Godkendt uden anmærkninger. 
 
4. Fremtidige arrangementer 
Nina foreslår for 2019, at vi starter op med en række (6) fyraftensmøder, og begrænser 
kursusaktivitet til 2 endagskurser i det kommende år. Overvejelsen er at vi gerne skalopbygge et 
økonomisk grundlag for evt. større kurser, og desuden blive synlige debatskabere mv. på en måde, 
der ikke kræver for meget her i opstartsfasen, hvor der er mange opgaver. Ideer om at vi hvert-
andet år kunne lave større arrangementer; ønske om at fordele arrangementer nogenlunde ligeligt 
mellem KBH og Århus; Ide om at gøre networking for deltagere til en del af arrangementerne, med 
tilbud om at gå ud at spise sammen bagefter. Vigtigt at have den psykologfaglige vinkel på 
emnerne for øje; og at overveje, hvilke mulige holdninger vi er med til at fremme med et 
arrangement. Forslag om at hvis der er markante oplægsholdere, kan vi arbejde med opponenter. 
Betaling drøftes. DPs takster- men fyraftensmøder omkring 2.500,-. Dog: gerne gratis som hjælp til 
selskabets opstart.  
Onsdage kl. 17:00-18:30 besluttes som godt tidspunkt. Ca. 45 min.s oplæg og 30 mins. Debat. 
 
Fyraftensmøder: 

• Chem-sex. Evt høre AIDS-linien / Tony Bachs (?). Sanne kender en fyr – Marco, som har 
skrevet om emnet. Hun vil kontakte ham og høre, om oplægget kan være i Århus såvel som 
KBH. 

• Sexarbejde. Der nævnes flere, fx Eini Carina, Nina Søndergaard, Lea Korsgaard, men snak 
om at huske den psykologfaglige vinkel. Afholdes i Århus. 

• Sexpositivitet. Tina undersøger. Afholdes i København. 

• Transpersoner. Tinas ven (Tonto) har afholdt foredrag i mange år med titlen ”Det kræver 
nosser at være trans”. Godt, nuanceret og underholdende oplæg. Tina hører om HUN 
kunne være interesseret ☺. Psykologfaglig vinkel: definitioner, hvad ønsker de at 
sundhedspersonale møder dem med, hendes personlige historie, evt. noget omkring 
standards of care / retningslinier for sundhedspersonale ?. Afholdes i KBH. 



• Sexuelle subkulturer. Nina undersøger. Steen Shapiro nævnes som god og underholdende 
oplægsholder.  

• LGBT. Karina hører LGBT-Danmark. Afholdes i Århus. Emner – typiske problemstillinger i 
henvendelser fx 

• Som mulig buffer: Minoritetsstress. Kan være Nina eller Karina, men helst AIDS-fonden. 
 
 

Heldagskurser: 

• Psykofarmakologi. Afholdes i Århus. Underviser Astrid Højgaard, ovl. sex. Klinik Ålborg. 
Karina tager kontakt. 

• Børn og seksualitet. Cathrine Zeuthen KU. Nina tager kontakt.  
 
5. Hjemmeside 
 
Kontakt vedr. DPs hjemmeside: Heidi Svane Strimmel. Vi skal udpege en webansvarlig jf. DPs 
selskabsregler. Karina melder sig. DP lægger gerne ting op, men tilbyder også at vi selv bliver 
trænet i det, således at vi selv administrerer siden. DP har nogle krav om, hvad der skal fremgå af 
hjemmesiden, herunder bestyrelsens sammensætning. 
Forskellige undersider drøftes. Kalender med arrangementer er nødvendig. Ideer om ”Inspirations-
side” med henvisning til bøger, film mv. Side med links til diverse relevante henvisningssteder også 
god ide. På sigt kan vi overveje side med links til privatpraktiserende psykologer med sexologisk 
uddannelse, men lige nu vanskeligt i fht. Hvilke uddannelser, der skal ”accepteres”.  Der kan også 
være links til rlevante retningslinier / formulerede fagpolitikker indenfor området. 
 
 
6. Økonomi 
 
Vi afventer endelig godkendelse, førend konto kommer op og så. Vores kontakt i DP (Riffat) 
samarbejder også først derefter. Tina har undersøgt muligheden for mobile-pay. DP afviser det, 
men vi undersøger fortsat om det er muligt via mobilepay-erhverv. Der er oprettelsesgebyr på 
1000,- og et gebyr pr. betaling (under 1 kr.). Tina kommer med oplæg om økonomien på næste 
bestyrelsesmøde.  
Der er mulighed for ”fondsmidler”, hvor DP giver penge til arrangementer udover hvad selskabet 
får. Tina taler med Riffat og tager det på til næste dagsorden. 
 
7. Medlemmer 
 
Min. 43 har givet tilsagn. Nina fører listen ajour, og har oprettet excell-ark dertil (tilføj fane med 
”studerende”). Tina skal som kasserer kvartalsvis rapportere antal medlemmer til DP mhp. Tilskud.  
 
8. GPDR 
 
Christoffer vil undersøge GPDR-regler via DP. 
 
9. Evt. 



* Nyhedsbrev drøftes. Nina vil lave let omskrevet version af referatet. Skal først 
udsendes, når vi kan byde ind med specifikke datoer. 

* LOGO. Måske problem at der kun er mand/kvinde tegn. Tina laver flot version til 
drøftelse til næste bestyrelsesmøde. 

* FB-gruppen. Vi bliver enige om at vi alle er administratorer. Vi godkender 
medlemmer (som kan være psykologer eller medlemmer af vores selskab) og modererer 
diskussioner, dvs. sletter evt. men godkender ikke på forhånd eventuelle indlæg. 

* Mulighed for Skype-deltagelse til bestyrelsesmøderne drøftes, da vi rækker over 
sundet og måske helt til Tyskland. Kan være god ide pga. mange rejseomkostninger mv. 

* Kalender. Vi beslutter at afholde 4 bestyrelsesmøder årligt (januar, april, 
september, november), hvoraf den ene (november) er generalforsamlingen. Mødedatoer for 
2019: 2. april KBH., 25. september Århus?; Dato i november afventes, da vi gerne vil lægge 
endagskurset om børn og seksualitet på samme dag, med efterfølgende generalforsamling. Nina 
kigger på at oprette Google-kalender til os.  

 
TDK/ Ref. 

 
 
 


