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Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent og referent. Styrelsen foreslår Louise Svendsen som dirigent. 

2. Godkendelse af dagsorden.  

3. Beretning om selskabets virksomhed i de forløbne år v. formand Inger Birk 

4. Forelæggelse af revideret regnskab for 2015 og 2016 til godkendelse v. kasserer Inge Loua(se bilag) 

5. Behandling af indkomne forslag.  

Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen: 

5.1 Vedtægtsændringer med henblik på modernisering af SIPs vedtægter, således at de bliver mere 
tidssvarende, psykologrelevante og praktisk udførlige.  
(Forslaget er udsendt sammen med indkaldelse til generalforsamling) 

6. Fastlæggelse af opgaver for det kommende år. Introduktion v. Inge Loua 

Bestyrelsens forslag til aktiviteter i de næste to år: 

6.1 Etablering af politisk arbejdsgruppe blandt medlemmerne af SIP, der sammen med styrelsen laver 

lobbyarbejde (evt, i samarbejde med tilsvarende grupper i andre fagforeninger) med henblik på at påvirke 

Dansk Psykologforening til at arbejde aktivt for at etablere en offentlig, autoriseret tolkeuddannelse, f.eks. 

gennem at få vedtaget dette som arbejdspunkt på DPs generalforsamling i 2018 

6.2 Etablering af en praktisk arbejdsgruppe, som arrangerer SIPs fyraftensmøder, temadage og et årskursus 

i 2018.  

6.3 Etablering af database over psykologer i Danmark med særlige interkulturelle kompetencer 

6.4 Opdatering og modernisering af SIPs folder og hjemmeside. 

6.5 Styrelsen skal arbejde for fortsat repræsentation i EFPAs Cultural and Ethnic Diversity Network efter juli 

2017 

Indkomne forslag fra medlemmer 

Melinda Marton har indsendt følgende 

6.6 Kaffemøder 2 gange om året for udenlandske psykologer 

6.7 SIP tilbyder vejledning til udenlandske psykologer (en kontakt person de kan ringe til eller mødes med) 

I begge aktiviteter er idéen er at omfavne og støtte de udenlandske psykologer for at følge sig velkommen i 

deres professionel netværk 

7. Fastlæggelse af budget og kontingent. Styrelsen foreslår uændret kontingent.  

Forslag til foreløbigt budget er fremsendt som bilag. Endeligt budget afhænger af hvilke aktiviteter, der 

besluttes under punkt 6. 

8. Valg af selskabsstyrelse:  

Følgende var på valg i 2016 –  og skal derfor vælges for ét år til GF 2018: Inger Birk Jensen og Rashmi Singla 

(modtager ikke genvalg), Inge Loua (modtager genvalg).  
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Følgende er på valg i 2017 –og skal derfor vælges for to år til GF 2019: Nike Brandt Poulsen og Enlisa 

Khanna, samt en vakant suppleantpost. Ingen af disse genopstiller. 

Der er altså 5 ledige styrelsesposter som skal besættes med nye kræfter. Bliver der ikke valgt mindst 3 

ind i styrelsen for selskabet skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med henblik på 

videreførsel eller opløsning af selskabet. 

10. Eventuelt.  

 


