
Referat fra styrelsesmøde i sektionen for 
privatansatte i Dansk Psykolog Forening 

Hos Dansk Psykolog Forening, 2014-12-10, kl. 16:00-18:45. 
 
Til stede: Stine Kjær Reintoft, Sofie Seier Helms, Niels Rasmus Ziska (referent).  
 

1. Konstituering af styrelse samt godkendelse af referat fra stiftende generalforsamling: 
o Efter snak omkring bordet er styrelsen konstitueret som følger: Formand – Stine, 

Næstformand – Niels, Kasserer – Sofie. 
 Det skal undersøges, hvorvidt vi kan få assistance til kassererrollen hos DP. 

o Referatet fra stiftende generalforsamling 2014-11-17 blev godkendt. 
2. Vedtægter for sektionen: 

o Vedtægterne for sektionen blev diskuteret med udgangspunkt i normalvedtægterne for 
sektioner under Dansk Psykolog Forening. Mange overvejelser kom på bordet vedr. 
sektionens fokus. De samlede nye vedtægter renskrives af Sofie, som også sender til Sys 
Kroman. 

3. Kommende arrangementer: 
o For at få sat gang i sektionens aktiviteter vil vi samle op på snakken fra den stiftende 

generalforsamling, hvor der var interesse for at få Vibe Strøier til at holde et oplæg. Stine 
vil tage kontakt til Vibe Strøier for at undersøge muligheden nærmere. 

4. Øvrigt:  
o Der var snak om bordet vedr. mulige kommunikationsveje ud til sektionens medlemmer, 

både om vi kan maile ud til medlemmerne, hvordan vi annoncerer i PsykologNyt, og om vi 
skal have en Facebook- eller LinkedIn gruppe. Niels vil undersøge, hvilke muligheder som 
findes inden for DP, herunder muligheder for at styrelsens medlemmer kan få et lukket 
forum. 

o Styrelsen ønsker at få større kendskab til sammensætningen af sektionens medlemmer og 
deres ønsker til sektionens virke. Vi vil derfor i løbet af foråret gennemføre en undersøgelse 
blandt sektionens medlemmer, hvor medlemmerne kan byde ind. Niels undersøger 
tekniske muligheder for dataindsamling online og laver et oplæg til undersøgelsens indhold 
som kan tages op på næste styrelsesmøde (alle indlæg på mail og telefon inden da er 
meget velkomne). 

o Kommende møder: 
 Styrelsen aftalte, at vi bør mødes face to face en gang i kvartalet. Mellem disse 

møder kan vi, efter behov, arrangere møder på Skype (eller evt. anden online 
løsning) samt holde kontakt på mail. 

 Styrelsens næste F2F møde finder sted 26. januar i DP.  
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