STYRELSESMØDE I
SEKTIONEN FOR
PRIVATANSATTE
PSYKOLOGER I DANSK
PSYKOLOGFORENING
d. 26. august 2019

Tilstedeværende:
Nanna Bak Skytte (formand)
Ninna Anker Hansen (kasserer)
Matine Ladegaard(telefonisk)
Sanne Høybye
Mathias Kampmark (studentermedhjælper)

DAGSORDEN
Bestyrelsesmøde i SPPiDP
Torsdag 26. august 2019 kl. 17:00 – 18:30
Deltagere:
Materialer (evt.):

16:30-16:45

Mathias, Sanne, Ninna, Nanna og Matine (online) – Afbud: Kasper
Referat fra sidste styrelsesmøde

Det første
1. Siden sidst v/alle
- Bordet rundt
- Orientering fra Psykolognævnet
- Erhvervskandidatuddannelse i psykologi på SDU
Vi har skrevet en udtalelse, der anbefaler uddannelsen.
Skrevet af Kasper Dehlendorf.
- Henvendelse fra Alt om Psykologi
Vi er fortsat i gang.
- Status fra udvalg
Der er et formandskollegie d. 4. oktober, hvilket betyder at vi
kan opdatere næste gang, men ikke nu.

16:45 – 17:00

Det formelle
2. Budget 2019 v/Ninna
- Hvad har vi brugt – og hvad har vi tilbage?
Det ser ikke anderledes ud end siden sidst. Det ser
umiddelbart fint nok ud. Vi har fået alt vores DP-tilskud fra
hele året. Der står 3000kr Der er blevet betalt 5 af
netværksgruppemøder. Vi har 83.000 tilbage. Vi mangler at
betale studentermedhjælperløn.
Vi har ikke fastsat beløb for oplægsholdere.
Vedtaget at vi gerne vil have fast praksis om man bliver betalt
500kr hver vej, hvis man skal over en bro.
Ninna har fulgt op på dette og fundet ud af at et fast beløb på
500kr ville betyde at tilskuddet bliver skattepligtigt. Vi kan
dog aftale et maksimal beløb på 500kr hver vej på forhånd.
3. Jura ift. jobskifte og sektionsskift v/Sanne
- Hvad er status på denne sag?
Hun er stadigvæk privatansat jævnfør at være tilknyttet
Connectpeople.

17:00 – 17:15

Det orienterende
4. Håndtering af tilmelding til arrangementer v/Mathias
- Hvad er erfaringerne indtil nu? Skal vi ændre noget?
Det går fint nu med tilmeldingsformular, når den er oprettet
tidligt.
Lidt svært for os at kontrollere hvorvidt man er medlem af DP.

Muligvis spørge igen om det er muligt at tillade deltagere, der
ikke er psykologer til vores arrangementer. Mathias spørger
om dette.
5. Kursus om business case v/Ninna & Nanna
- Hvordan kommer vi videre med en samarbejdsmodel?
Mathias prøver at aftale møde vedrørende rabatordning for vores
medlemmer mod markedsføring.

17:15 – 17:45

Det sjove
6. Evaluering af virksomhedsaften om talent i København v/alle
- Hvad var godt? Hvad var skidt? Hvad skal vi huske næste
gang?
Der var mange spørgsmål – mere tid til spørgsmål?
Oplægsholdere med varierende erfaringsniveau – vi skal eventuelt
være opmærksomme på ikke at invitere nogen der kommer til at se
relativt uerfarne ud. Enighed om at det dog var forløbet sidst.
Lad os prøve at invitere 3 oplægsholdere med 15-20 minutter til at
holde oplæg.
De ville have flere sandwich på hvidt brød end i det brune brød.
7. Virksomhedsaften om forandringsledelse i Aarhus v/Matine & Mathias
- Hvor mange tilmeldte er der? Hvem kommer af os? Hvad
mangler vi?
Der er 11 tilmeldte indtil videre. Mathias og Matine kommer i
hvert fald, resten af sektionen finder ud af det.
8. Fyraftensmøde/virksomhedsaften om diversitet v/Sanne
- Hvad har vi af idéer? Hvor langt er vi med planlægningen?
Lidt svært at finde psykologer til at holde oplæg.
Sanne arbejder på at finde nogen til at komme i foråret.
9. Workshop om grafisk facilitering med Stine Reintoft v/Nanna
- Hvad er formatet? Hvornår? Hvad koster det? Skal vi det?
Hun forslår at holde workshop. Vi betaler det fra vores kursusbudget.
Der skal bestilles farver og materialer. Det bliver d. 24 oktober.
Mathias følger op.
10. Status på netværksgrupper v/Nanna
- Hvordan går det? Hvad med sæson 4?
Der er ikke rigtigt noget nyt, men der er møde snart vedrørende om
de vil fortsætte.
11. Start på planlægning af arrangementer i 2020 – de store linjer v/alle
Diversitetsledelse I foråret. Eventuelt lave GF, diversitet og nytårskur
sammen.

