
Referat	  af	  styrelsesmøde	  i	  Sektionen	  for	  Privatansatte	  psykologer	  	  
d.	  23-03-2015	  
	  
Til	  stede:	  Sofie	  Helms,	  Niels	  Ziska	  og	  Stine	  Reintoft	  
Til	  stede	  i	  starten	  af	  mødet	  fra	  DP:	  Winnie	  Kjeldsen	  
	  
	  
	  
1.	  Vedr.	  temaaften	  med	  Vibe	  Strøier	  d.	  20-‐04-‐2015:	  Winnie	  fortæller,	  at	  der	  er	  kommet	  11	  
tilmeldinger	  til	  temaaftenen	  med	  Vibe	  Strøier,	  hvilket	  ikke	  er	  så	  mange.	  Vi	  aftaler	  at	  sende	  en	  
direct	  mail	  til	  de	  privatansatte	  vedr.	  arrangementet.	  Der	  har	  netop	  været	  en	  annonnce	  i	  
seneste	  Psykolog	  Nyt	  vedr.	  temaaftenen.	  Det	  aftales	  at	  Stine	  byder	  velkommen	  på	  aftenen	  og	  
at	  vi	  lige	  præsenterer	  os	  fra	  styrelsesgruppen	  samt	  kort	  om,	  hvad	  vi	  laver	  af	  aktiviteter.	  Sofie	  
vil	  stå	  for	  at	  undersøge	  gode	  muligheder	  for	  mad	  og	  drikke	  til	  arrangementet.	  Vi	  mødes	  i	  
styrelsen	  ½	  time	  før	  arrangementet.	  
	  
	  
2.	  Vi	  drøfter	  de	  indkomne	  140	  svar	  på	  spørgeskemaundersøgelsen.	  Niels	  har	  en	  print	  med	  de	  
samlede	  svar	  med	  til	  os	  alle.	  Vi	  kigger	  på	  de	  svar	  der	  er	  kommet	  ind	  og	  taler	  om,	  at	  dette	  er	  et	  
godt	  afsæt	  for	  vores	  videre	  arbejde,	  men	  at	  vi	  gerne	  lige	  vil	  gøre	  et	  sidste	  forsøg	  på	  at	  få	  lidt	  
flere	  svar	  fra	  de	  privatansatte	  psykologer.	  Niels	  vil	  undersøge,	  hvorvidt	  vi	  kan	  sende	  linket	  ud	  
til	  nogle	  arbejdsmails,	  som	  evt	  ikke	  er	  nået	  i	  første	  omgang.	  Niels	  fortæller	  i	  den	  forbindelse,	  
at	  der	  er	  ca	  150	  der	  måske	  har	  spamfilter	  på	  eller	  af	  andre	  grunde	  ikke	  åbner	  deres	  mail.	  
Kommunikationsafd.	  i	  DP	  skal	  kontaktes	  vedr.	  dette	  samt	  vedrørende,	  at	  vi	  gerne	  vil	  have	  
sendt	  linket	  ud	  vedr.	  både	  spørgeskemaet	  og	  annoncering	  igen	  af	  temaaftenen.	  Niels	  tager	  
opgaven	  på	  sig	  vedr.	  at	  kommunikere	  med	  DP´s	  kommunikationsafd.	  om	  disse	  ting.	  
	  
	  
3.	  Winnie	  beretter,	  at	  det	  i	  dag	  er	  blevet	  meldt	  ud	  fra	  Eva	  S.	  Mathiassen,	  at	  der	  fremadrettet	  
bliver	  kigget	  på	  en	  revidering	  af	  autorisationsordningen.	  Autorisationsreglerne	  ligger	  på	  
Psykolognævnets	  hjemmeside,	  de	  er	  ifølge	  Winnie	  fra	  2002.	  Vi	  taler	  om,	  at	  vi	  godt	  kunne	  
tænke	  os	  at	  bidrage	  ind	  i	  dette	  arbejde	  fra	  styrelsesgruppens	  side	  og	  bliver	  enige	  om,	  at	  vi	  til	  
næste	  møde	  har	  printet	  reglerne	  ud	  hver	  især	  og	  læst	  dem	  igennem.	  Det	  bliver	  så	  det	  vigtigste	  
punkt	  på	  næste	  styrelsesmøde	  i	  maj	  at	  debattere	  disse	  regelsæt	  -‐	  med	  baggrund	  i	  
undersøgelsen,	  som	  vi	  har	  lavet	  med	  sektionens	  medlemmer.	  Vi	  taler	  om	  muligheden	  af,	  at	  vi	  
evt.	  kunne	  holde	  et	  møde	  med	  nogen	  i	  DP	  på	  baggrund	  af	  vores	  undersøgelse,	  når	  vi	  er	  nået	  
lidt	  videre	  med	  den	  og	  har	  debatteret	  autorisationsordningen.	  
	  
Vi	  hører	  Winnie	  om	  vi	  kan	  se	  referatet	  fra	  seneste	  formandskollegiemøde,	  da	  Sofie	  gerne	  vil	  
orienteres	  om,	  hvilken	  debat	  der	  er	  gået	  forud,	  da	  autorisationsordningen	  netop	  var	  på	  
dagsorden	  ved	  dette	  møde.	  Winnie	  skriver	  med	  det	  samme	  til	  Lis	  vedr.	  dette	  spørgsmål.	  
	  
	  
4.	  Winnie	  fortæller	  om,	  at	  nogle	  mindre	  private	  organisationer	  har	  planer	  om	  at	  slå	  sig	  
sammen	  om	  at	  afholde	  forskellige	  arrangementer	  som	  kan	  gå	  på	  tværs	  af	  
faggrupper/fagforeninger.	  Temaerne	  som	  er	  på	  nu	  er:	  "Ny	  på	  arbejdsmarkedet",	  
"Forebyggelse	  af	  arbejdsrelateret	  stress",	  "Barselshjørne"	  (café	  agtigt	  tilbud,	  hvor	  man	  kan	  



komme	  og	  snakke	  om	  barselsregler),	  "Jura	  i	  HR	  funktioner"	  (advarselssystemet,	  frister	  mv).	  Vi	  
er	  fra	  styrelsens	  side	  positive	  over	  for	  idéen	  om	  at	  tilbyde	  denne	  form	  for	  tværgående	  
arrangementer	  til	  også	  medlemmerne	  af	  Sektionen	  for	  Privatansatte	  Psykologer.	  Vi	  taler	  om	  
yderligere	  en	  idé	  til	  et	  tema	  som	  kunne	  være	  "Karriereskift".	  	  
	  
	  
I	  forlængelse	  af	  dette	  taler	  vi	  om,	  at	  flere	  sektioner	  i	  DP	  evt.	  kunne	  gå	  sammen	  om	  temaet	  "Sæt	  
ord	  på	  dine	  kompetencer".	  Der	  kunne	  også	  være	  brug	  for	  et	  tema	  for	  nyuddannede:	  "Hvad	  er	  
mulighederne	  inden	  for	  DP´s	  rammer	  -‐	  og	  hvad	  kunne	  jeg	  ønske	  mig	  af	  min	  fagforening?".	  Vi	  
taler	  om	  behovet	  for,	  at	  især	  nyuddannede	  får	  mulighed	  for	  at	  vide,	  hvad	  de	  får	  for	  deres	  
medlemsbidrag,	  og	  hvordan	  de	  kan	  bruge	  DP.	  
	  
Winnie	  ville	  sende	  noget	  materiale	  ud	  til	  os	  vedr.	  nye	  regler	  for	  konkurrenceklausuler,	  som	  vi	  
får	  mulighed	  for	  at	  kommentere	  på.	  
	  
5.	  Stine	  skriver	  en	  e-‐mail	  til	  Sanne	  som	  meldte	  sig	  som	  suppleant	  ved	  generalforsamlingen	  
vedr.	  om	  hun	  vil	  være	  en	  mere	  aktiv	  del	  af	  styrelsen.	  
	  
	  
6.	  Næste	  møde	  er	  aftalt	  til	  mandag	  d.	  18.	  maj	  kl.	  17.	  Stine	  booker	  mødelokalet	  stuen	  og	  køber	  
sandwich	  og	  kage	  som	  sidst.	  
	  
	  
Referatet	  er	  skrevet	  af	  Stine	  Reintoft	  d.	  30-‐03-‐2015	  


