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Referat fra styrelsesmøde i sektionen 
for privatansatte i Dansk Psykolog 

Forening 

Hos Dansk Psykolog Forening, 26.01.2015, kl. 16:00-18:45. 

 
Til stede: Stine Kjær Reintoft, Sofie Seier Helms (referent), Niels Rasmus Ziska og Winnie Kjeldsen den første 

time.  

 

1. Oplæg fra Winnie Kjeldsen vedr. løn og ansættelsesvilkår for privatsansatte. Styrelsen bakker op om, 

at niveauet for den anbefalede startløn ikke trykkes fra DPs side.  

2. Snak om DP's kandidatdag, er den tilstrækkelig? Sofie sender forslag til mulige forbedringer til 

Winnie med udgangspunkt i egen deltagelse i arrangementet.   

3. Gennemgang af udkast til spørgeskema til sektionens medlemmer.  

o Rettelser og tilføjelser diskuteres. Vi udvider bl.a. spørgeskemaet til at omfatte sp vedr. den 

nuværende autorisationsordning og ønsker ifm en eventuel revision. 

o Niels renskriver rettelserne og mailer til Stine og Sofie mhp yderligere rettelser/tilføjelser 

samt foretager de nødvendige tekniske foranstaltninger.  

o Det foreløbige prisoverslag på udførelsen af undersøgelsen godkendes, og der gives grønt 

lys for, at Niels vælger en dyrere løsning om nødvendigt.  

o Det vedtages at spørgeskemaet skal udsendes til sektionens medlemmer ultimo februar. 

4. Status på kommende arrangement med Vibe Strøier fastsat til d. 20. April. VS's honorar godkendes. 

Stine står for at mødes med VS vedr. arrangementets indhold samt for at booke lokaler til 

arrangementet.  

5. Der reflekteres over revision af autorisationsordningen som den ser ud i dag med udgangspunkt i 

Stines referat fra møde med formandskollegiet vedr. samme. Mulige ændringer bl.a. udvidet 

forståelse af autorisation, således at det vi være muligt at autoriseres inden for andre områder end 

det kliniske eller en turnusordning. Det aftales at dette tages op som punkt ved næste møde. 

6. Næste styrelsesmøde fastsættes til mandag d. 23.03.2015 kl. 17, Sofie booker lokaler samt 

forplejning. Referat samt booking af mødelokale etc. ved næste møde foretages af Stine.  


