
Referat af styrelsesmøde d. 25-05-2016 
 
Tilstede: Søren Hansen, Sofie Helms og Stine Reintoft 
Ikke tilstede: Winnie Kjeldsen og Jørgens Andersen som ellers efter aftale skulle have været 
der og tale med os om et udkast til bestyrelsen fra sektionen 
 
1) Vi diskuterede de idéer til et heldagskursus arrangement som fremkom ved sidste 
arrangement med oplægsholderne Mina Nambiar og Jan Christensen. Det var følgende idéer: 
 
 

 Hvordan måler vi vores kompetencer - lær at beskrive og italesætte værdien af dit 
arbejde. Se din ansøgning som en business case og brug KPI (Key Performace 
Indicator) til at måle og beskrive værdiskabelsen 

 
 

 Hvordan bruge LinkdIn til karriereskift og karriereudvikling på det private område 
 

 Virksomhedsøkonomi for dummies: Forstå den virksomheds økonomi, som du gerne 
vil ansættes i, herunder deres leadership pipeline og krydstabulering af regnskab, at 
søge information i deres årsrapport mv. 

 
 Ovesættelse af business begreber til konkrete arbejdsopgaver og kompetencer for en 

psykolog 
 

 En dag med LEAN      
     

 
Vi diskuterede emner og idéer og aftalte ikke at lægge os fast på noget før vi har inddraget de 
to nye styrelsesmedlemmer. 
 
2) De nye styrelsesmedlemmers inddragelse i vores kommende arbejde: Vi aftaler, at Stine 
inviterer de to nye styrelsesmedlemmer til næstkommende styrelsesmøde som aftales til 
afholdelse d. 27 juni kl. 16:30 i DP´s lokaler 
 
3) Økonomi: Vi aftaler at Søren tager kontakt til Sonja Andersen ang. at vi får lavet et budget 
for resten af året og får overblik over, hvor mange penge der er tilbage til at lave en hel 
kompetencegivende kursusdag til oktober 
 
4) Det aftales, at Søren spørger Mina om slides fra det afholdte oplæg samt en faktura, så vi 
kan få betalt deres honorar 
 
5) Det aftales, at Sofie skriver udkast til en samlet mail til alle deltagerne på forrige 
arrangement og at hun sender det videre til Stine, som har e-mail adresserne  
 
6) Det aftales, at Søren giver Mina feedback, vi diskuterer, hvilke øvelser der var gode og 
mindre gode og hvad der virkede befordrende for læringen.  
 



7) Vi diskuterede, hvilke ønsker og idéer vi har til sekretariatet i DP´s hjælp til vores arbejde. 
Vi aftaler, at Stine sender ønskerne til Winnie og Jørgen efter mødet. 
 
8) Vi taler om, at vi ud over den kommende kursusdag i efteråret skal afvikle 
generalforsamling i nov/dec, som vi vil bruge som et netværksarrangement. 
 
 


