
Referat af møde i styrelsen for Sektionen for Privatansatte Psykologer d. 21-11-2016 
 
Til stede: Stine Reintoft, Nanna Bak Skytte, Rikke Engelbrecht, Søren Hansen 
Fraværende: Sofie Seier Helms 
 
Ordstyrer og referent: Stine Reintoft 
 
Dagsorden: 
 

1) Evaluering af seneste arrangement d. 15-11-2016 og idéer til nye arrangementer 
2) Forberedelse af sektionens generalforsamling d. 05-12-2016, herunder arbejdsprogram 

 
Add 1) Vi taler om netværksdelen i arrangementet, hvor vigtigt opleves den del? Alle er enige om, 
at der var god stemning og at arrangementet var vellykket. Vi overvejer at lægge mere op til 
konkret netværk internt mellem psykologerne til kommende arrangementer.  
Vi taler om idéer til de kommende arrangementer på baggrund af sidste arrangement.  
 
Vi taler om Social Media reklamer for vores arrangementer – hvordan gør vi bedst muligt 
opmærksom på vores arrangementer? Søren lover at undersøge muligheden for at reklamere og 
være mere synlige via DP og forskellige Facebookgrupper. 
 
Stig Kjerulff er hyret til den 7. marts 2017, vi foreslår Nanna til at stå for at processe 
netværksdelen, da hun har gjort dette før. Hun tænker over det.  
 
Vi taler om at lave et arrangement til efteråret omhandlende det at udarbejde en business case. Vi 
taler om idéer til en underviser/oplægsholder, som kan lave en dag, hvor vi lærer at lave en 
business case i forhold til forskellige temaer og scenarier med psykologfaglig relevans. Vi taler om 
at finde en underviser fra CBS eller Ålborg Universitet. Vi vil gerne lave et formøde, så dagen bliver 
så godt forberedt som muligt. Vi taler om at det kunne ligge på en hverdag fra kl. 13 - 19. Søren og 
Rikke undersøger mulige oplægsholdere til et sådant arrangement. 
 
Vi taler om at få Anna-Clara fra As3 ud til et netværksmøde med DP. Stine skriver besked til 
Monica vedr. om bestyrelsen har behandlet vores forslag vedr. virksomhedsnetværksmøde (er 
gjort lige efter mødet). 
 
 
Add 2)  
Stine undersøger forretningsorden-delen på GF og hvad det medfører for vores del helt konkret på 
mødet. 
 
Punkt 7: Arbejdsprogram. Vi lægger følgende plan:  
 
1) Virksomhedsnetværksarrangement med DP i foråret hvis muligt. 
2) Stig Kjærulff aften om konsulentbranchen for psykologer. Nanna og Stine har ansvar for 
planlægningen.  



3) Businesscase med oplægsholder fra CBS eller Ålborg Universitet (måske maj måned). Søren og 
Rikke tager ansvar for planlægningen. 
4) Stress fagdag/-aften. Nanna tager ansvar for i hver fald første del af planlægningen. 
5) Virksomhedsnetværksarrangement med DP i efteråret hvis muligt.  
6) GF med besøg fra Eva Secher Mathiassen i november måned. Søren tager ansvar for at booke 
Eva i god tid.  
 
Vi taler om behovet for at lægge sektionens styrelsesmøder fast i løbet af hele året i stedet for fra 
gang til gang som nu. Stine laver en årsplan for mødeaktiviteterne som bliver en del af 
arbejdsprogrammet. 
 
Vi aftaler julefrokost d. 25. januar kombineret med sektionsmøde, hvor gruppen konstituerer sig 
oven på GF. Sofie får opgaven med at finde frem til en egnet restaurant og booke bord fra kl. 
16:30 – kl. 20 onsdag d. 25. januar. Stine skriver til Sofie om hun vil påtage sig dette (er gjort lige 
efter mødet). 
 
Vi har som mål at vi gerne ser en privatansat psykolog i bestyrelsen. Stine undersøger, om vi må 
pege på én uden for styrelsen, og hvordan det evt. kunne foregå? Må sektionen også pege på en 
privatansat psykolog som ikke er en del af sektionens styrelse til et af de nævn, hvor sektionen er 
indbudt? Stine får afklaret disse spørgsmål inden GF. 
 
 
Stine Reintoft 
Den 21-11-2016 


