
Referat fra styrelsesmøde i SIP 27. januar 2016 

Tilstede: Inger, Nike (ordstyrer), Enlisa (referent) 

Afbud: Inge, Amanda 

 

Dagsorden: 

1. Fastsættelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat – ref. godkendes 

3. Meddelelser – Inger informerer om møde i formandskollegiet 

4. EFPA – udskydes til næste møde 

5. Punkter til beslutning 

5A. Inger informerer om arbejdet med høringssvaret til lovforslag af 10.12.2015 ifbm. 

ændring af udlændingeloven og endvidere om DP’s generalforsamling d. 12-13/ 3. Materiale 

udsendes fra DP’s bestyrelse; Inger orienterer om tolkeforslaget: dette kommer med i 

programmet, men ikke som bestyrelsens forslag. Det besluttes at Nina og Inge spørges om de 

begge eller én af dem vil fremlægge forslaget på DP’s generalforsamling. Nike vil gerne deltage 

begge dage. Inger deltager søndag. 

5B. vedr. synlighed og SIP 

5B.1.Kursusbeskrivelse i transkulturel psykologi 23.5 – 25.5.2016 drøftes ud fra et print som 

Inger har medbragt. 

Nike orienterer om at hun arbejder på en ny kursusbeskrivelse. Denne er endnu ikke indsendt til 

DP.  

Det aftales at Nike arbejder videre med kursusbeskrivelsen der også har et fokus på de almene 

forudsætninger for at arbejde interkulturelt, og at denne fremlægges til orientering for SIPs 

styrelse. 

Endvidere drøftes muligheden for at afholde temadage i SIPs regi i efteråret og med et indhold 

af mere specifik karakter. 

5C. Vedr. årsplan. Der er enighed om at det er rigtig godt med en årsplan. Detaljerne i den af 

Inge fremsendte årsplan drøftes.  

Vedr. årsplanen: Der er enighed blandt de tilstedeværende at alle styrelses møder afholdes fra 

kl. 17-20 

Vedr. styrelsesmøde d. 15.8 passer det bedst for de tilstedeværende at datoen rykkes til 10.8 

Det besluttes at fastlægge 1 temadag om modtagelse af flygtningebørn/familier i kommuner i 

samarbejde med KAPS.   

Nike kontakter Lotte Søndergård fra KAPS om hvilken dag der passer bedst for dem, og 

derudfra beslutte datoen – måske i maj? 

Det aftales, at det er SIP som er primus motor i planlægningen. 



Kursets målgruppe skal være rettet mod psykologer i PPR. Det aftales, at vi hver især orienterer 

os om hvilke kommuner der har succes med modtagelse af flygtningefamilier og melder tilbage 

herom snarest – til Inger??? 

Det aftales at emnet for temadag nr. 2 skal omhandle testning og udredning af børn/voksne evt. 

også inkluderet et juridisk/konfliktforsknings perspektiv: evt. undervisere: Johan Galtung; Edith 

Montgomery fra Dignity 

Nike orienterer om Vingsted kursus sidst i september. Der tales om at det vil være optimalt hvis 

SIP kan have informationsmateriale klar vedr. temadagene med henblik på en synliggørelse af 

SIP og vække interesse for temadagene. 

Det aftales, at oplægsholdere på temadagene skal være skal være specialister.  

6. pkt. til drøftelse 

7. Orientering: vedr. regnskab: Inge Loua har skriftligt og løbende orienteret om forhandling 

med DP. SIP kan overføre ca. 17000 kr. til 2016. Der må snarest udsendes kontingent 

opkrævning til medlemmerne. 

Endvidere drøftes mulighed for at styrelsesmedlemmerne får dækket udgifter til kontorhold, 

transport udgifter herunder parkering ved. Evt. at se på budget fra tidligere år, hvor der har 

været afsat penge hertil. 

8. Eventuelt: Enlisa orienterer at hun har kontaktet informationsmedarbejder i DP Heidi 

Strehmel med henblik på at blive orienteret om hvordan man lægger dokumenter ind på SIPs 

hjemmeside. 

9. Punkter til offentliggørelse: Ref. fra GF, ref. fra styrelsesmøde 7.12.2015. Nike har slides fra 

RUC seminar 10.4.2015 

 

 

 

 

 


