
Styrelsesmøde	  i	  Sektionen	  for	  Privatansatte	  Psykologer	  d.	  14/9	  2015	  
	  
Til	  stede:	  Niels	  Ziska,	  Stine	  Reintoft,	  Winnie	  Kjeldsen,	  Jørgen	  Andersen	  
	  
1.	  Jørgen	  præsenterer	  sig	  for	  gruppen,	  da	  han	  nu	  er	  kommet	  på	  til	  at	  supporte	  sektionen	  
sammen	  med	  Winnie.	  
	  
2.	  Vi	  drøfter	  de	  demokratiske	  procedurer	  som	  skal	  overholdes	  jf.	  sektionens	  vedtægter,	  især	  
vedr.	  sektionens	  første	  generalforsamling	  efter	  den	  stiftende,	  som	  kommer	  til	  at	  foregå	  d.	  2.	  
december	  2015.	  Jørgen	  Andersen	  forklarer,	  hvordan	  man	  plejer	  at	  gribe	  det	  an,	  og	  dirigentens	  
rolle	  gennemgås.	  Dirigenten	  er	  en	  "magtfuld	  post",	  da	  det	  er	  ham/hende,	  der	  bestemmer	  og	  
styrer	  mødet.	  Dirigenten	  vælges	  blandt	  en	  af	  os.	  Derimod	  aftales,	  at	  Jørgen	  er	  referent	  ved	  
mødet.	  
	  
Jørgen	  vil	  sende	  et	  bud	  på	  forretningsorden	  til	  inspiration.	  
	  
Vi	  taler	  om	  formandens	  beretning,	  som	  kan	  laves	  skriftligt	  og	  sendes	  med	  dagsorden.	  Jørgen	  
vil	  gerne	  være	  sparringspartner	  for	  Stine	  desangående,	  hvis	  det	  er.	  Dagsorden	  skal	  være	  ude	  
senest	  3	  uger	  før	  GF.	  Forslag	  skal	  modtages	  rettidigt	  af	  formanden,	  dvs.	  8	  uger	  før	  
generalforsamlingen.	  
	  
Vi	  taler	  om,	  at	  der	  ved	  GF	  skal	  være	  valg	  af	  sektionsstyrelse	  +	  evt.	  regionskontaktpersoner.	  	  
	  
Vedr.	  Budget:	  Vi	  må	  kun	  overføre	  det	  beløb	  til	  næste	  år,	  som	  vi	  har	  fået	  på	  1	  år.	  
	  
Der	  skal	  laves	  et	  budget	  som	  skal	  sendes	  ud	  med	  den	  endelige	  dagsorden	  3	  uger	  før	  GF.	  
I	  elektronisk	  form	  tilgængeligt	  for	  psykologforeningens	  medlemmer.	  På	  sektionens	  underside	  
i	  DP.	  Hvis	  Sofie	  har	  brug	  for	  sparring	  til	  hvordan	  hun	  sætter	  det	  op,	  så	  kan	  hun	  kontakte	  
Jørgen.	  
	  
	  
3.	  Vi	  drøfter	  udarbejdelse	  af	  arbejdsprogram,	  som	  bør	  fastsættes	  for	  vores	  egen	  sektion.	  
Næste	  år	  vil	  vi	  lave	  3-‐4	  arrangementer,	  måske	  lidt	  mere	  forplejning.	  Og	  
heldagsarrangementer	  af	  faglig	  karakter	  frem	  for	  fyraftensmøder	  jf.	  ønsker	  fra	  vores	  
medlemsundersøgelse.	  
Vi	  drøfter	  muligheden	  af	  at	  vi	  kan	  stille	  et	  forslag	  til	  den	  store	  GF	  i	  marts?	  
Autorisationsordningen	  bør	  revideres?	  Ændring	  i	  praksiskandidatordningen?	  
	  
	  
4.	  Det	  aftales,	  at	  kommunikationsvejene	  er	  således,	  at	  Jørgen	  kommunikerer	  med	  formanden	  
Stine.	  Andet	  bliver	  noget	  rod.	  
	  
	  
5.	  Der	  er	  kun	  to	  tilmeldte	  til	  vores	  kommende	  arrangement	  "Grupper	  på	  arbejde",	  så	  vi	  
beslutter	  at	  sende	  invitation	  bredere	  ud,	  dvs,	  også	  til	  Ledersektionen	  samt	  til	  
Organisationspsykologisk	  Selskab.	  
	  



	  
6.	  Vi	  taler	  om	  det	  forestående	  møde	  i	  formandskollegiet,	  hvor	  Stine	  skal	  deltage.	  Jørgen	  
foreslår,	  at	  Stine	  sender	  en	  mail	  til	  mine	  styrelsesmedlemmer	  vedr.	  at	  blive	  klædt	  på	  til	  
formandskollegiemødet,	  hvor	  sektionen	  skal	  komme	  med	  input	  til	  DP´s	  arbejdsprogram	  fra	  
2016-‐2018.	  Vi	  bliver	  enige	  om	  at	  afholde	  et	  skypemøde	  onsdag	  d.	  30.	  sept.	  kl.	  20,	  to	  dage	  før	  
mødet	  i	  formandskollegiet.	  Her	  diskuteres	  "situation,	  mål	  vej"	  vi	  skal	  sætte	  os	  fast	  på	  ét	  
indsatsområde,	  som	  skal	  satses	  på	  i	  2016-‐18.	  
	  
	  
Referent:	  Stine	  Reintoft	  
	  
	  
	  
	  


