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DAGSORDEN 
 

Bestyrelsesmøde i SPPiDP 

Torsdag 9. januar 2020 kl. 16:30 – 19:30 

Deltagere:   Mathias, Sanne, Ninna, Nanna, Kasper og Matine  

Materialer (evt.):  Referat fra sidste styrelsesmøde 

16:30-17:30 Det første 

1. Siden sidst v/alle 

2. Evaluering af møde med DP (Eva Secher Mathiasen & Jacob Steengaard 

Madsen) primært vedrørende DP’s rådgivning af privatansatte medlemmer. 

Vi mener generelt at vi har haft et godt møde.  

Vi var en smule overraskede over overraskelsen over nogle af vores 

problematikker og klager.  

De var allerede opmærksomme på problematikker vedrørende 

lønforhandlinger, hvor der i øvrigt allerede er sket tiltag blandt andet 

markant udskiftning.  

Vi er blevet enige om at have et opfølgende møde om et par måneder.  

Eva & Jacob efterlyser mere feedback. De nævner i øvrigt at være meget 

modtagelige overfor eventuelt feedback fra vores medlemmer.  

Der allerede gang i øget fokus på os blandt andet ved at erhvervspsykologi 

er på arbejdsprogrammet 2020.  

Vi vil selvfølgelig afvente at se hvad der sker rent praktisk.  

De vil gerne have os til, blandt andet sammen med 

organisationspsykologsik selskab, at udvikle et advisory board omkring 

kurser og andre tiltag for erhvervspsykologer.  

Vi vil personligt forsøge at kontakte nogen af de udmeldte vi kender om 

hvad der skulle til for at få dem tilbage.  

DP må ikke rådgive om timepriser som konsulent pga. 

Konkurrencestyrelsen. Det skal der måske kommunikeres mere klart 

omkring.  

Vi vil gerne have opfølgning på hvad vi må vedrørende ikke-medlemmers 

deltagelse i både netværksgrupper og arrangementer.  

 

17:30 – 18:00 Det formelle 

3. Regnskab 2019 v/Ninna 

Vi har holdt os ret fint indenfor vores budget. Der står pt. 54000 på 

kontoen. Den eneste post hvor vi har oversteget budgettet har været 

transport. Der har vi brugt 8000 i stedet for 5000. Vi har brugt færre 

penge på virksomhedsaftener end vi havde regnet med. Vi havde sat 

penge af til GF som dog kommer til at ligge i 2020. Vi har holdt kursus i 

grafisk facilitering i stedet for kursus om business case – væsentligt 

billigere.  

Vi har lavet aftale med VPP, hvor vi ikke har oplevet interesse så det 

opsiger vi nok. Vi har brugt ca. 90.500kr som er mere end vores årlige 

bidrag fordi vi havde penge tilovers fra tidligere regnskabsår.  

 

 



18:00 – 19:00 Planlægning 

4. GF 2020 v/alle 

-hvem vil fortsætte? 

Nanna tror hun fortsætter, men behøver ikke at være formand.  

Sanne er rykket til det offentlige og må derfor stoppe.  

Ninna har valgt ikke at fortsætte blandt andet Pga. Barsel og mange andre 

fritidsting. 

Matine går med tanke om at stoppe. Fordi der er run på med nyt arbejde 

og nyt hus. Er usikker, men hælder mod at stoppe.  

Kasper har tænkt sig at blive.  

Vi finder ud af hvorvidt Mathias muligvis kan være kasserer.  

 

Det bliver d. 31/3, hvor de kommer fra CBS om diversitetsledelse. 

Genderlab. Man kan selv vælge tematikker som deltagere. Det vil vi 

muligvis skrive ud i vores invitation?  

Brainstorm:  

Kvinder i ledelse?  

Unconscious bias  

Identifikation 

personvurdering 

Aldersdiskrimination  

Inkluderende praksis på arbejdet. Med fokus på at lukke hullet mellem 

strategi og praksis.  

Hvornår laver forskellighed en tilpas forstyrrelse? 

Kulturel intelligens? Kulturel forståelse som drivkraft for 

arbejdsmiljøkvalitet. 

Seksualitet i arbejdssammenhæng – transkønnede bl.a.  

Høre dem måske om der er noget særligt vi har glemt?  

De er på 3 timer fra kl. 18:00.  

Vi har ledige pladser i styrelsen. Det vil vi gerne skrive ud i vores GF-

invitation 

 

 

5. Netværksgrupper 2020 v/alle 

Vi slår dem sandsynligvis sammen. Ca. 13 der indtil videre har svaret på at 

de ønsker at fortsætte.  

Matines oplevelse er umiddelbart at der er lunken modtagelse overfor 

oprettelse af netværksgrupper i Aarhus.  

Vi kører én gruppe og blander sammen.  

Vi bruger en markant del af vores budget på det. Muligvis brugerbetaling 

hvis vi skal have flere grupper?  

 

 
 

19:00 – 19:30 Det sjove 

6. Evaluering af workshop om grafisk facilitering v/alle 

Vi var dårlige til at melde ud præcis hvornår der var indhold.  

Vi vil gerne have no show fee, da vi oplever frafald og sene afbud. 

Ærgerligt når vi ellers har venteliste.  

Vi var ellers rigtigt glade for kurset. Meget praktisk og benyttet af både 

Nanna og Matine efterfølgende.  

7. Planlægning af arrangementer i 2020 – v/alle 

 



Uge 20 eller 22 

 


