
Referat SIP styrelsesmøde mandag d. 9. januar 2017 kl. 17-20 

 

Tilstede: Inge, Inger, Nike (fra 18.45). Enlisa har meldt afbud. 

1. Referent og ordstyrer. 

Referent: Inge, Ordstyrer: Inger 

2. Godkendelse af referat fra 7.12.16 

Kommentarer: Inger Birk Jensen arbejder fortsat på godkendelse af temadagen i 

Psykotraumatologisk Fagnævn. Husk fremover at budgettere med godkendelser for kurser 

og temadage. Niels Peter Rygaard er nu indstillet til Robert Roe prisen. Det har været et 

stort arbejde for både Inger Birk Jensen, Niels Peter selv og en studentermedhjælp fra Dansk 

Psykologforening 

3. SIP's generalforsamling: 

a) Dato og bekræftelse vedr. oplægsholder (Enlisa) 

Der har været en del vanskeligheder med at finde en oplægsholder. Enlisa har gjort et 

stort arbejde. På grund af varslingsfristen på 8 uger kan vi først holde generalforsamling 

d. 8. marts. Trine Normann Vangsbo holder oplæg om uledsagede flygtninge på et 

fyraftensmøde før generalforsamlingen. 

b) Indkaldelse i P og indkaldelse pr.mail til alle medlemmer.(check 8-ugers grænsen) 

Inge indkalder på mail senest 11.januar og forsøger at få annonce i P 21-22.januar, 

selvom deadline var 6.1. Ellers må det blive næste nummer af P. 

c) Lokalebooking, fortæring og fordeling af roller ved GF. 

Fyraftensmøde kl. 17-19, GF 19.15-20.45, Konstituerende møde 20.45-21 

Der er i dag booket lokale Stuen A og B til arrangementet. 

Fyraftensmøde: Inge byder velkommen (emne opfølgning på temadag) 

  Forplejning: kaffe, the, frugt, sundt slik 

 Generalforsamling: Inger Birk byder velkommen 

Styrelsens beretning: Inger skriver udkast 

 Forslag til fremtidige aktiviteter: Nike eller Enlisa? 

 Fremlæggelse af regnskab: Inge 

 Styrelsesmedlemmer på valg (i 2016): Inge Loua, Inger Birk 

 Styrelsesmedlemmer på valg i 2017: Enlisa Khanna, Nike Brandt Poulsen 

 Hvad gør vi med valg/genvalg, når vi slår to valgår sammen? 

d) Opfordring til at stille op til styrelsen og til at komme med medlemsforslag. 

Skrives i indkaldelse pr. mail 

e) Vedtægtsændringer 

Er godkendt, renskrevet og udsendt til styrelsen 7.12 

f) Formandsberetning 

Inger skriver beretning til næste styrelsesmøde 13.februar, hvor styrelsen godkender og 

kommenterer. Hvem fremlægger til GF? 

g) Forslag til kommende aktiviteter fra den afgående styrelse. 

Der blev besluttet 3 forslag sidst. De er nu bekræftet. Desuden er i dag kommet forslag 

om udarbejdelse af ny SIP-folder 

4. Regnskab og medlemmer 

Vi gennemgår saldobalancen fra 22.12. Der mangler stadig honorar fra Christina Halberg 

Der er problemer med registrering af de medlemmer, der blev indmeldt i forbindelse med 

temadagen. Inge er i dialog med DP om dette. 

5. Budget for den kommende periode 

Inge skal have forslag til budget for 2017 klar til 13. februar 

2017: Kursus i Mindfulness og traumer 

Fyraftensmøde: Nina Thorup Dalgaard og andre 
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Drift af 2 arbejdsgrupper: Kursusgruppe, Tolkegruppe, Database 

SIP-folder 

Øvrige punkter:  

 

6. Tilmelding til møde om radikalisering 30.jan (.Orientering ved Nike.) 

DPU i Emdrup kl. 15.30-17.30 

7. Evt. nominering af Nina Thorup Dalgaard til DP's juniorforskerpris.(Inge) 

Hvis Inge har overskud til det, har hun OK til at gå videre med det. 

8. evt. forslag om at lave en ny SIP folder.(Inger) 

Vi beslutter at dette bliver et forslag til den nye styrelse 

9. Eventuelt i øvrigt. 

Vi savner det punkt på dagsordenen, der handler om offentliggørelse 

 

Det er vigtigt at styrelsens medlemmer gør sig klart om de ønsker genvalg til styrelsen eller andre 

roller i SIP. 

 

 

 


