Bestyrelsesmøde i Sektion for Privatansatte Psykologer i Dansk Psykologforening
Dato: 20.02.17 kl 16.30-18.30
Sted: Kbh V (hos Sofie)
Deltagende:
Sofie Seier Helms
Nanna Bak Skytte
Søren Vinther Hansen
Thorsten Iversen
Afbud:
Rikke Engelbrecht-Larsen
Maria Leisner Westermann
Dagsorden:
1. Konstituering - ansvarsposter i bestyrelsen (beslutning)
2. Udformning af procedure for fremtidige arrangementer (beslutning)
3. Facilitering af netværksarrangementer (drøftelse)
4. Virksomhedsdage i samarbejde med hovedorganisationen (drøftelse)
5. Arrangementer i andre landsdele end København (drøftelse)
6. Invitation af privatansatte ikke-medlemmer til dialog (drøftelse)
7. Ledige pladser i udvalg (drøftelse)
8. Status på kommende arrangementer (orientering)
9. Orientering om lokalebooking, fællesmail, relevante personer i DP (orientering)
10. Fastlæggelse af næste møde (beslutning)
ad. 1: Konstituering (B)
Bestyrelsen konstituerer sig på følgende måde:
Formand: Thorsten Iversen
Næstformand: Sofie Seier Helms
Kasserer: Søren Vinther Hansen
Opfølgningsansvarlig: Nanna Bak Skytte
Menige medlemmer: Rikke Engelbrecht-Larsen, Maria Leisner Westermann
ad. 2: Udformning af procedure for fremtidige arrangementer (B)
Det blev på bestyrelsesmødet besluttet at der skal udformes en procedure i form af step guide/
how to-liste for afvikling af kommende arrangementer. Sofie udformer et udkast til en sådan guide
og sender den til bestyrelsens medlemmer inden næste bestyrelsesmøde.
Det blev yderligere besluttet, at ansvar for et arrangement gøres til projektansvar, og at de
forskellige ansvarsområder fordeles mellem projektets deltagere. (Ændring af praksis: Før var der
en overordnet ansvarlig for f.eks. lokalebooking o.lign.)
ad. 3: Facilitering af netværksmøder (D)
Det blev på bestyrelsesmødet drøftet, om det var muligt i fremtiden at arrangere netværksmøder
for sektionens medlemmer. Muligheden herfor undersøges inden næste bestyrelsesmødemøde af
Nanna.

ad. 4: Virksomhedsdage i samarbejde med hovedorganisationen (D)
Der er i den tidligere bestyrelse truffet aftale med DP-hovedorganisationen om afholdelse af
Virksomhedsdage i foråret og sommeren 2017. Sofie kontakter DP for at høre, hvordan projektet
koordineres.
ad. 5: Arrangementer i andre landsdele (D)
Bestyrelsen ønsker at arbejde for arrangementer i Aarhus, Odense og Aalborg. I første omgang
forsøges at etablere kontakt til sektionsmedlemmer i andre landsdele samt at kontakte DP om
medlemsinformation. Søren kontakter DP for at undersøge medlemsbasens geografiske fordeling.
ad. 6: Invitation af privatansatte ikke-medlemmer i dialog (D)
I forbindelse med pkt. 5 kom bestyrelsen frem til, at mange af de af bestyrelsen kendte
privatansatte psykologer ikke er medlemmer af DP. Bestyrelsen påtænker at afholde
arrangementer der kortlægger ikke-medlemmernes (og medlemmernes) behov i forhold til at
skabe retning for bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen vil henvende sig til Leder-sektionen (Søren) og
OSiDP (Thorsten) for at høre, om de har lignende oplevelser.
ad. 7: Ledige pladser i udvalg (D)
På generalforsamlingen blev det nævnt, at der er ledige pladser i løn- og strukturudvalget og
arbejdsmiljøudvalget i DP som kunne besættes af sektionens medlemmer. På generalforsamlingen
tilkendegav Maria Leisner Westermann og Marianne Syhler interesse for at indgå i disse udvalg.
Sofie kontakter DP for at høre, om der fortsat er pladser der skal besættes.
ad. 8: Status på kommende arrangementer (O)
Sofie orienterede om status på arrangementerne 7.3. (fyraftensmøde) og 15.11 (næste
generalforsamling)
ad. 9: Lokalebooking, fællesmail og relevante personer i DP (O)
Sofie orienterede om lokalebooking, fællesmail og relevante personer i DP.
ad. 10: Næste møde (B)
Næste møde i bestyrelsen vil blive afholdt i 24. april.
Foreløbig dagsorden til næste møde:
- Opfølgning på to-do
- Evaluering af arrangement 7.3 (drøftelse)
- Procedure for kommende arrangementer (beslutning)
- Årshjul og vedtægtsændringer (processen sættes i gang)
- Model for erfa- og netværksmøder hver 2. måned (drøftelse)
- Udvikling af prøve-ballon på netværksmøde som afvikles inden sommerferien (beslutning)
- Evt. efterfølgende fællesspisning

På bestyrelsens vegne
Thorsten Iversen

