
Selskabet Interkulturel Psykologi  

Dansk Psykologforening 
 

Generalforsamling 2015 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent og referent 
Enlisa Khanna blev valgt som dirigent, Amanda Kusk Kjærgård som referent 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen er godkendt 

 

3. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 
Beretningen blev godkendt med en kommentar: 

Nina Glejtrup udtrykte utilfredshed med de manglende tilbagemeldinger fra styrelsen vedr. 

tolkenotatet, som der var lagt et stort arbejde i fra de to forfatteres side. 

4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 
Saldobalancen er pt. omkring 30.000 kr. 
Regnskabet blev godkendt 

 

5. Behandling af indkomne forslag 
Der er modtaget 2 forslag fra medlem Enlisa Khanna: 

a) Tolkepjecen - hvad er status? 
Status på pjece: opgaven ligger hos Inge Loua, og hun vil gerne have en samarbejdspartner, gerne 
en af de oprindelige forfattere. Der har været strukturelle, politiske udfordringer ift. at kunne 
gennemføre arbejdet med pjecen. SIP har valgt at have som ønske for DP’s arbejdsprogram, at DP 
arbejder for at indføre gratis tolk for alle mennesker, der er i dialog med psykologer (jfr. 
vedhæftede oplæg fra SIPs styrelse til DPs handlingsprogram 2016-18) 
 
b) Hvilken betydning har den nye flygtningestrøm for SIP? 
Evt. Kontakt Psykologkampagnen om et muligt samarbejde mellem SIP og KAPS om arrangement 
for offentligt ansatte psykologer der arbejder med flygtninge 

 

6. Fastlæggelse af opgaver for det kommende år 
Styrelsen forslag til handleplan: 
1) styrelsen redegør for tanker om vedtægtsændringer med etablering af arbejdsgruppe 

 
2) redegørelse for forslag om opkvalificering af psykologer i Danmark til at handle i det interkulturelle 
felt evt. gennem etablering af en vidensbank eller andet 

 
3) redegørelse for at integrere arbejdet i henholdsvis SIP og EFPA, således at EFPA arbejde indgår i 
medlemsmøderne 

 
Generalforsamlingen godkender forslaget. 
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7. Fastlæggelse af budget og kontingent 
Budgetlægning for 2016 afventer godkendelse af regnskabet for 2015, i det vi må have afklaret hvor 
stort et tilskud vi evt. bliver trukket for ikke at kunne opfylde medlemskravet som selskab ved 
udgangen af 2015. Kassereren i den kommende styrelse vil arbejde på dette. 

 
Kontingent: der er ikke tilslutning til forslaget om at hæve kontingentet. 

 

8. Valg af selskabets styrelse 
Siddende styrelsesmedlemmer 2014-16: 

Inger Birk, Inge Loua og Rashmi Singla  

 

Valgt for 2015-17: 

Nike Brandt Poulsen (genvalg) og Enlisa Khanna   

Amanda Kusk Kjærgård (suppleant) Den sidste suppleantpost er fortsat vacant. 

 

Efter generalforsamlingen konstituerede styrelsen sig som følger: 

 

Inger Birk (formand), Nike Brandt Poulsen (næstformand), Inge Loua (kasserer), Enlisa Khanna, 

Rashmi Singla (menige medlemmer), Amanda Kusk Kjærgård (suppleant) 

 

9. Eventuelt 


