
Referat af styrelsesmøde i Selskabet Interkulturel Psykologi 

Mandag d. 20.6.2016 
 

1. Ordstyrer: Nike 

2. Referat fra 25.4 godkendt uden bemærkninger 

3. Økonomi: Inge havde ikke kunnet få opgørelse fra DP pga. ferie 

4. EFPA-taskforce: Inger har taget DPs udmelding vedr. deltagelse til efterretning og kun deltaget 16-

18.6 via Skype.  

A: Fuldførte opgaver: Tidsskrift/artikelsamling, der udkommer sommer 2016 på Hogrefe. ”Culture 

and Ethnic Diversity: How European Psychologists can meat the Challenges” (ed. AlexanderThomas) 

B: Igangværende opgaver: 1) arbejde for at blive en standing commitee, 2) Hvis dette ikke lykkes, 

etablere en europæisk forening for psykologer, både praktikere og forskere, der arbejder med 

etnisk diversitet. 

C: Planlagte opgaver: 1) Symposium i Leipzig i efteråret 2016 i anledning af den tyske 

psykologforenings jubilæum. 2) Færdiggøre etiske retningslinjer for psykologer, der arbejder med 

etniske minoriteter. 

HOVEDEMNER TIL DRØFTELSE 

5. Forberedelser til generalforsamlingen 

Inge har endnu ikke fået svar fra DP, om vi kan rykke GF til jan-febr, som vi ønsker. 

Er der brug for at headhunte nye medlemmer? Hvis vi ikke kan skubbe GF til 2017, skal den holdes 

samtidig med temadagen, så vi får flest muligt deltagere. Der skal være ½ pris til studerende og 

annonceres på Facebook. 

6. Forslag til vedtægtsændringer 

Inger havde fremsendt et forslag til ændringer. Vi gennemgik dem sammen med henblik på 

forenkling og et ambitionsniveau, som det er muligt for selskabet at leve op til. Inge lovede at skrive 

rent, så man kan se både tidligere vedtægter og den foreslåede ændring. Se bilag 

7. Kursus/temadag i SIP 2016 

Inge har lavet aftale med Stig Winther Petersen fra Flygtningepsykologerne i Aarhus. Nike kommer 

med navne på psykologer fra Røde Kors. Inge går videre med kurset, som hun foreslår afholdt i 

Odense for at tiltrække psykologer fra Jylland og Fyn. 

8. Andre kurser og vores deltagelse på disse 

DP afholder fyraftensmøde med Edith Montgomery d. 14.9, Inger + evt. Inge deltager 

Inge deltager på Vingstedkurset for KAPS i Vejle.  

Inge forsøger at få et udkast til folder/reklame for SIP klar til disse kurser, hvor der må formodes at 

være psykologer med interesse for interkulturelt arbejde 

ORIENTERINGSPUNKTER 

9. A: Formandskollegiet: Inger uddeler papirer om ensretning af kurser i DP. Selskaber kan søge 

Forretningsudvalget om tilskud til fx udenlandske oplægsholdere. 

B: 20 års psykologijubilæum på RUC (dato?) 

C: Nye undervisningsprogrammer ved danske universiteter. Inger orienterede om Global Refugee 

Studies i Aalborg og Interkulturelle Studier i Århus. 

D: App til Flygtningeforældre: Røde Kors har med støtte fra Egmontfonden udviklet en APP til 

flygtningeforældre om at have børn og være forældre i Danmark 

10. Eventuelt 

Kommende styrelsesmøder: mandag 22.8, onsdag 14.9, onsdag 2.11, mandag 5.12 

Ref. Kommentar: Flyttet i sommerferien til ons 24.8, man 12.9, ons 2.11, man 5.12  


