
Referat styrelsesmøde i Selskabet Interkulturel Psykologi 06.11.2017 

Tilstede: Nike, Masi, Trine, Caroline 

Fraværende: Inge har meld afbud pga. sygdom 

1 Valg af ordstyrer 

 Nike 

2. Opfølgning på referat fra sidst (opgaver og aftaler) 

  
Inge har sendt nyhedsmail og lagt referat og vedtægter på hjemmesiden og har kontaktet Faezeh 
omkring politisk gruppe og tolkningsforslag. Artikel i p-bladet er pt. ikke aktuelt pga. Faezeh har 
trukket sig fra SIP. 
 
Nike har været til møder i selskabsråd og formandskollegiet 
 
Faezeh har trukket sig fra styrelsen og SIP generelt. Derved forligger der pt. ingen information om 
ydre arbejde i den politiske gruppe.  
 
Masi har skrevet til medlemmer omkring manglende kontingenter og aktualiseret medlemslisten. 
Hun har organiseret foredrag med Ditte Shapiro til GF 
 
Caroline har skrevet referat, organiseret møde til internationale psykologer, organiseret mødet i 
kursusgruppen, kontaktet Inger  
 
Trine er trådt ind i styrelsen (har været suppleant) og har sammen med Inge udarbejdet tolkeforslag 
til DP. 
 

3. Korte orienteringer (ikke til drøftelse) 

 a) Nyt fra DP 
Det er anden runde i DP til at søge midler til at holde kursus. Deadline: 25.11.17.  
 

b) Selskabets økonomi v. Masi 
Der er ingen stor forandringer 
 

c) Formandskollegiet v. Nike 
Hvad er formandskollegiet? Formandskollegiet har alene høringsret og ikke en afgørelsesret til 

at fremsætte forslag. Det har alene bestyrelsen i DP. De indberettede forslag til 
strukturændring kommer op til GF, som har beslutningsret. Der bliver overvejet 
strukturændringer, som vi pt. ikke kender. 
 
Nike har til formandskollegiet berettet om tolkeforslag og har søgt oplysninger om hvordan 
pjecen om flygtningebørn er blevet til. 
 

d) Korrespondance med Faezeh 
Nike har bedt Faezeh om at fremlægge tolkeforslag til formandskollegiet inden mødet, som 
Faezeh ikke vilde fremlægge. Der er opstået en del kommunikationsmisforståelser om 
situationen, hvor Inge, Nike og Faezeh har mailt til hinanden og til sidst til hele styrelsen.  
Alle har bedt om et personlig møde for at løse konflikten, men det var ikke muligt. Faezeh 
har trukket sig fra styrelsen og SIP generelt. 



Nike har bedt Inge om at hjælpe med at lave et tolkeforslag så hurtig som mulig, for at 
kunne nå DPs deadline.  
Trine og Inge har skrevet to forslag vedr. tolkning, som er sendt direkte til DPs bestyrelse, 
for at få bestyrelsens opbakning til forslagene. Hvis dette lykkes vil de være med i listen over 
anbefalede forslag fra bestyrelsen. Hvis ikke kan vi stadig nå selv at stille forslagene inden 
19.1. De er også blevet lagt i DPs facebookgrupper, for at gøre opmærksom på emnet. 
Efterfølgende har Faezeh skrevet til styrelsen om det, og har givet udtryk for at hun synes 
det er hendes forslag. Ingen i styrelsen har set Faezehs forslag, derfor kan styrelsen ikke 
forstå Faezehs anklage om plagiat. 
 

4. Nyt fra arbejdsgrupper under SIP 

 a) Kursusgruppen 
Har mødt og lavet et nyt program 
 

b) Den politiske gruppe 
Trine overtager rollen som kontaktperson til den politiske gruppe. 
 

 Nyt fra interessegrupper under SIP 

 a) Internationale psykologer  
En gruppe psykologer med udenlandsk uddannelse mødtes den 1.11.17. Alle deltagere er 
meget interesserede i at videreføre netværket. Alle danske og udenlandske psykologer som 
er interesserede i denne gruppe er meget velkomne til næste møde i februar 2018. 
 

b) EFPA-samarbejdet, DPs udpegning af Inger Birk 
SIP skal overveje om vi vil være medindstiller 
Dette skal tages op på en anden tidspunkt igen. 
Inger har lavet et kapitel i bogen Cultural and Ethnic Diversity, som udkom i Hogrefe. 

 
 

6.  Punkter til drøftelse 

 a) Styrelsens beretning for det forløbne år 
Udkast til beretning er blevet lavet 

 
b) Praktiske aftaler vedr. GF, deadlines mv. 

Her bliver Inge bedt om at se på datoerne mht. indbydelsen 
Masi laver regnskab 
Caroline reserverer lokale  
Trine sørger for annoncen i P-bladet 
 

7. Punkter til beslutning 

 a)   
b)  

8. Kommunikation til medlemmerne 

 a) Hjemmeside 
b) Nyhedsmail 
c) Facebook 

Masi få referatet fra mødet ’Internationale Psykologer’ og sender ud 
Masi sender dato til GF ud når hun bliver informeret om det. 
 



d) Konferencer 
Der kommer en konference i Sverige i Malmø i August 2018 som handler om 

gruppepsykoterapi. Det er IAGP, (The International Association for Group Psychotherapy), 
der afholder den internationale konference.  Den afholdes hvert fjerde år, sidste gang i Columbia 
 

e) Andet 

9. Opsamling af aftaler og opgaver inden næste styrelsesmøde  

 Inge: 
- skriver til Faezeh og svar på hendes mail omkring plagiat,  
- laver indbydelsen til GF – HUSK DEADLINE 
- laver formandsberetning til GF 
- -nyhedsmails? 

 
Nike:  

- formandskollegiet, 
- selskabsråd 

 
Masi:  

- kommunikation via facebook omkring Intern. Psykologer, GF og Dittes foredrag, 
- regnskab 

 
Caroline:  

- referat,  
- opfølgning kursusprogram,  
- reservation lokale GF 

 
Trine: 

- kontakt til foredragsholder (Jens Peter) omkring kursus  
- GF annonce i pbladet 
-  

  Evt. 
 
Næste møde: 
 22.01.2017  , kl. 17.30 – 20-30 
i Dansk Psykologforening 
 
 
Praktisk 
Caroline sørger for salat og frugt 
 

  

 

 

 


