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Referat af styrelsesmøde i SIP 

Dato:  

7.12.2015 kl 17.30 – 20.00 

Referent: Nike Brandt Poulsen 

Tilstede:   

Inger Birk, formand og ansvarlig for europæisk samarbejde 

Nike Brandt Poulsen, næstformand.  

Inge Loua, formand, kasserer 

Enlisa Khanna 

Amanda Kusk 

 

Afbud: 

Rashmi Singla,  

Punkter 

1. Fastsættelse af dagsorden 

Dagsorden fastsættes på baggrund af Ingers udsendte forslag plus tilføjelser 

2. Godkendelse af referat   

Referat fra generalforsamlingen er ikke endnu færdigt.  

 

3. Meddelelser 

a. Bekræftelse af listen over nye styrelsesmedlemmer ved Inger Birk.  Listen godkendes og sendes 

til DP.  

b. Indkaldelse til formandsmøde i anledning af den kommende GF i DP. SIP har indsendt forslag 

vedrørende tolkning. Vi afventer arbejdsprogrammet fra DP. Kommentarer sendes til Inger inden 

29.12.2015. 

c. Nike har holdt oplæg i senior klubben på vegne af SIP. Stor interesse udvistes.  

 

4. Punkter til beslutning 

Webside, hvem passer den? Enlisa Khanna påtager sig at være webmester. I slutningen af mødet af 

mødet besluttes hvad der skal offentliggøres på mail og hvad på hjemmeside.  

 

5. Punkter til drøftelse 

a. Generalforsamlingen. Er der kommentarer 

Afstemningerne var en smule kaotiske.  Det foreslås at regler for afstemning tydeliggøres til næste 

år, så der vælges prioriteret. Nike kommer med et forslag til dette på mødet 10.8.2016. Der er 

enkelte kommentarer, som Inge vedføjer inden udsendelse til medlemmerne. 

Et fagligt arrangement vægtlægges også fremover. Dette er i øvrigt vedtægtsbestemt. I øvrigt: Der 

er mange gode formuleringer 

 

b. Tolkenotat 

Enlisa fortæller at Nina, som medforfatter sammen med Enlisa til notatet, er interesseret i at komme 

til de yderligere påkrævede drøftelser. Papiret er så at sige strandet af formelle og saglige grunde. 

Det er i øjeblikket SIP, der skal melde tilbage til DP.  Men i øjeblikket vides det ikke hvem, der er 
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ansvarlig i sekretariatet, idet Kira West, der tidligere var tovholder, ikke er ansat mere. SIPs skriver 

en forespørgsel om hvem SIP refererer til. Det besluttes at Inge Loua, Enlisa og Nina går videre 

med det faglige arbejde med tolkenotatet. Det er utilfredsstillende for alle at arbejdet med dette 

notat har trukket ud i flere år.  

 

c. Handleprogram for 2016 

Punkt 1: Revision af vedtægter. Punktet påbegyndes i foråret, april, efter en brainstorm, Inger er 

tovholder. Efter brainstorm i styrelse, arbejder Nike med et udkast, som derefter behandles i en 

arbejdsgruppe. 

 

Punkt 2: Fokus på at gøre os tydelige, synlige og nyttige for kolleger i DK.  

Punktet sættes på til d 27. jan. Vi er interesseret i samarbejde med andre selskaber.  Vi synes at 

konferencer kommer for sent til vor information. Hvad kunne årets tema være? Kan vi lægge os fast 

på en retning? Inge Loua forbereder et inspirationsskema.  

Den aktuelle flygtningesituation giver anledning til at vi tænker os selv som faggruppe ind i feltet.  

Dette opfordres der ligeledes til fra EFPAs side.  Det er både tale om faglige indsatser og etisk og 

politisk stillingtagen. Hvad skal Danmark gøre med alle de flygtninge, der kommer? Hvilke 

dilemmaer sætter det kolleger i, at skulle arbejde med mennesker, der er anbragt på en måde, der 

har til hensigt at de netop ikke integreres. Det synes som asylsøgernes adgang til psykologisk 

indsats er begrænset i forhold til tidligere af de nye stramninger.  Hvad stiler vores involverede 

kolleger sig til dette?  Kan vi vide en smule om regler og forordninger og holde faglige muligheder 

op imod dette? 

EX Socialrådgiver fra Dansk Flygtningehjælp har holdt et interessant oplæg i en PPR, kunne dette 

tjene til inspiration.  

 

Punkt 3: EFPA indgår i arbejdet i SIP. 

Hvordan gøres dette?  

Dette diskuteres og det besluttes af to gange årligt tilrettelægges et af de allerede fastlagte møder 

således at hele EFPA gruppen inviteres og deltager.  Den første time reserveres til et kort 

administrativt møde for styrelsen alene for at klare påtrængende sager. Derefter afholdes mødet hvis 

formål er at tjene som baggrundsgruppe for arbejdet i EFPA task force. Til disse møder inviteres 

den udvidede baggrundsmøde til at arbejde i fællesskab med styrelsen. Inger inviterer til disse to 

møder allerede nu efter jul. Inger er ansvarlig for ledelse af disse møder og referer dem. Inge Loua 

laver en revideret dato liste. 

 

Punkt 4. Medlemsrekruttering.  

Ideer? Inger vil gerne genoplive samarbejdet med de studerende. Amanda understreger, at de 

studerende ønsker praksistilknytning. Fx testning, tolkning, terapiformer at ikke vestlig observans.  

Hvad har vi lyst til at tilbyde, hvad har vi overskud til?  Folk kommer mest til kurser, såfremt de 

giver points til specialisering. Det er et spørgsmål, om vi har kræfter til at vi i styrelsen laver kurser 

til specialistuddannelsen. Det er tillige et spørgsmål om vi som styrelsesmedlemmer, har lov til at 

udbyde kurser, hvor vi selv underviser. Der er opstramninger på dette fra DPs side. Men vi kan 

arrangere kurser med externe oplægsholdere fx Nora Sveaas fraNorge kunne komme, idet de har 

store erfaringer med flygtningebørn. Der er fra Norge også oplægsholdere med en narrativ og mere 

kropsdynamisk tilgang til flygtningebørn. Men, hvad er der overskud til og penge til og hvad er 

realistisk?  

Kursusgruppen på KBHs universitet laver lav pris kurser for studerende. Kan disse engageres? 
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6. Punkter til orientering 

Konference på onsdag Ære og Konflikt, sponsoreret af Socialstyrelsen, SIRI. LOKK s hjemmeside. 

SUD om Konflikt og Disaster arbejde. 8.jan 

 

7. Eventuelt 

Inge har været til to faglige arrangementer: 

RUC Gender Lunch: Toke Lehmann om Maskulinitet og ære. 

 

8. Punkter til offentliggørelse 

Generalforsamlingsreferatet. Mail til medlemmer. 

Link til konference på SUD 8.jan- Mail til medlemmer. 

Inger Birk finder de opdaterede vedtægter og sender dem til Enlisa til offentliggørelse på 

hjemmesiden, idet det ikke er nyeste version af vedtægter der ligger her.  

 

Referat Nike 


