Formandens beretning til Generalforsamling 2020
Sektionen for Privatansatte Psykologer i Dansk Psykolog Forening
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§

(Gen)valg
2020

Virksomhedsaftener
§ Virksomhedsaften om digital læring i København (januar 2019)
§ Virksomhedsaften om talentudvikling i København (juni 2019)
§ Virksomhedsaften om forandringsledelse i Aarhus (september 2019)
Andre medlemsarrangementer
§ Fyraftensmøde om grafisk facilitering i København (oktober 2019)
§ Beslutning om ikke at udbyde et kursus i business case pga. omkostning
§ (Fyraftensmøde om AI og etik i (august 2020))
Generalforsamling (GF)
§ Planlagt GF og DiversityLab udskudt pga. Covid-19 (marts 2020)
§ Ny planlagt GF 2020 gennemføres fysisk jf. vedtægterne (oktober 2020)
§ Planlagt DiversityLab udskydes igen pga. få tilmeldinger og Covid-19
Netværksgrupper
§ Den eksisterende netværksgruppe i København kører videre (2019)
§ En ny klinisk/ikke-klinisk netværksgruppe oprettes i København (2019)
§ Desværre ikke muligt at få en netværksgruppe i Aarhus/Jylland i 2019
§ (To netværksgrupper slået sammen i København med nyt optag i 2020)
Styrelse
§ 4 styrelsesmøder i 2019 (og løbende kontakt pr. mail)
§ Øget deltagelse i udvalg i DP med blandet succes ift. at få SPPiDP i fokus
§ Møde/dialog om rådgivning af privatansatte med DPs formand & direktør
§ (Involvering i Advisory Board for Erhvervspsykologer i DP)

§

Genopstiller
§ Nanna (nuværende formand) genopstiller til styrelsen
§ Kasper (nuværende næstformand) genopstiller til styrelsen
Genopstiller ikke
§ I foråret gik Ninna (nuværende kasserer) på barsel og genopstiller ikke
§ Sanne (styrelsesmedlem) har fået job i det offentlige og genopstiller ikke
§ Matine (styrelsesmedlem) har valgt ikke at genopstille af andre årsager
§ En stor tak til Ninna, Sanne og Matine for deres indsats i SPPiDP!
Gennem netværksgruppen har vi fået Tina, Phillip og Josephine til at stille op
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Fortsættelse af netværksgruppe(r) 2021
Udvikling af koncept for online arrangementer (pga. Covid-19)
Genoptagelse af virksomhedsaftener (fysisk/virtuelt)
Igangsættelse af nye fyraftensmøder og andre arrangementer (fysisk/virtuelt)
Flere faglige arrangementer i Aarhus og andre dele af landet end København
Markedsføring af og øget opbakning til arrangementer

§

§

Planer for
fremtiden

2019: Aktivt år i SPPiDP med flere nye kræfter
Flere nye ressourcer i styrelsen gav fornyet energi
§ Formanden (Nanna) genopstillede som den eneste til styrelsen
§ 4 nye medlemmer blev valgt ind (Kasper, Ninna, Matine, Sanne)
Ansættelse af sektionens egen studentermedhjælper (Mathias) i maj 2019

