
Referat af styrelsesmøde i SIP 2.11.2016, kl 17.00 – 20.00 / 

Stockholmsgade 
Tilstede: 

Inger Birk, Enlisa Khanna, Nike Brandt Poulsen samt kl 17.45 Inge Loua. 

Referent. Nike 

1. Referat fra styrelsesmøde 12.9.2016 godkendes. 

 

2. Næste generalforsamling i SIP. Beslutning om tidsmæssige rammer tages. Dato berammes til 

20.februar 2017 eller 22.februar 2017. Dagens ramme bliver: kl 17-20: Fagligt oplæg. Kl 20-21: 

Generalforsamling. Peter Elsass har ikke givet tilbagemelding om at han kunne deltage med et 

fagligt oplæg.  Det formodes, at han må være udtrættet af at tidligere tilbud fra hans side ikke er 

blevet til noget. Det besluttes, at der satses derfor på andre oplægsholdere, gerne med et indhold, 

der følger op på emner, der for tiden er aktuelle, fra på vor egen temadag i Odense eller fra 

Vingstedkurset. Der foreligger to forslag, enten om transgenerationelle traumer eller om unge 

uledsagede flygtninge.  Enlisa påtager sig at kontakte de foreslåede oplægsholdere. Hun giver efter 

tilsagn og fastsættelse af dato, Inger besked, som så bestiller lokale. Vedtægtsændringer skal 

udsendes til medlemmer inden den i vedtægterne fastsatte frist før generalforsamlingen.  Der 

arbejdes med vedtægtsændringer og de formelle forhold omkring udsendelse på næste 

styrelsesmøde.  

 

3. Orientering om temadag i Odense om flygtninge og traumer, samt beslutning om fordeling af de 

sidste praktiske forhold/Inge Loua. Det er overvældende mange tilmeldte, 52. Inge Loua, Inger Birk 

og Nike deltager fra SIP. Der har været mange praktiske opgaver for Inge som har arrangeret. 

Kurset starter kl 10.00 og Inge ber om af SIP medlemmer ankommer kl 9.00 for evt praktiske 

opgaver som viser sig på stedet.  Inge byder velkommen og holder sammen på dagen. Arrangører 

modtager vin, som Nike og Inger medbringer. Inger sørger for at kursusbeviser ligger klar til dagen, 

Nike medbringer navneskilte. Inge udfærdiger evalueringsskemaer med anmodning om ideer til 

yderligere kurser.  

 

4. Medlemsrekruttering. Orientering. Der er pt 23 medlemmer i SIP. Dertil kommer ca 45 ny 

indmeldte i forbindelse med tamadagen. Det besluttes at der fremover satses på 

medlemsrekruttering i forbindelse med temadage og kurser.  

5. Rekruttering til SIPs styrelse efter næste generalforsamling. Orientering: Det fastslås, at styrelsen 

har været noget underbemandet efter Amandas udtræden, da hun valgtes til DPs bestyrelse, og der 

kunne have været god brug for en aktiv suppleant. Det er således brug for supplerende og nye 

kræfter. Man vælges til styrelsen for to år ad gangen Det er usikkert hvem der er på valg. Det 

foreslås at være på udkik efter nye interesserede. Der tages ingen beslutninger, men luftes 

forskellige fremtidige scenarier for en ændret struktur, hvor man fex er ansvarlig for et delområde, 

men ikke nødvendigvis for det politiske arbejde i styrelsen.  



 

6. Ideudveksling om visioner for SIP. Den ovenstående ide fænger. Kan man dele Sip op i sektioner 

eller forskellige netværksgrupper.  Kan man have en gruppe i Århus? Hvad med en kursusgruppe? 

Kan Inger være ansvarlig for det internationale?  Og Inge ønsker at danne en kursusgruppe. Kan 

man få hjælp til det administrative fra DP? Er der råd til at ansætte en studentermedhjælp? Det 

besluttes at satse på et årligt kursus, et årskursus, gerne over flere dage, hvor man kan arbejde 

med et tema. Holde generalforsamling og netværke.  

 

7. Nyt fra EFPA, Taskforce gruppen for etnisk diversitet, som Inger sidder i, er i udvikling Task-force-

enheden er under omkalfatring til en egentlig afdeling af EFPA, med en styrelse, et board. Sommer 

2017 holdes der et symposium i Amsterdam hvor Inger Birk samt Rashmi deltager. Det besluttes at 

indstille Niels Peter Rygaard til Aristoteles prisen. Inger opfordrer Dp til at gøre dette, der 

samarbejdes med Niels Peter om at skaffe relevant materiale.  

 

8. Nyt fra formandskollegiet. Der arbejdes på at billiggøre DPs kurser for medlemmerne uden der er 

fundet en form. Der er lavet en tilfredshedsundersøgelse, selskaberne er de mest utilfredse.  

 

9. Eventuelt. Nyhedsbrev – Inger er kommet med første forslag. Punktet udskydes. Århus studerende 

har anmodet om en oplægsholder i to dage. .  Nike påtager sig opgaven.  

 

10. Dato for næste SIP møde: Onsdag d 7.december 2016 kl 17.30 -20.00 

 

Referat Nike 


