
Referat fra styrelsesmøde i Selskabet Interkulturel Psykologi 14.08.2017 

Tilstede: Inge, Nike, Masi, Caroline 

Fraværende: Faezeh (afbud), Trine (afbud) 

1 Valg af ordstyrer 

  

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

 Inge:    Referat er nu ændret og godkendt, vedtægter er skrevet rent og kommer snart på  
             hjemmesiden, Nyhedsbrevet bliver sendt så snart som muligt, når alle oplysningerne er  
             bekræftet. 
 
Nike:    Møde i formandskollegiet – Nike har været der og deltager også i det næste møde 
             Nike repræsenterer SIP også til møde i selskabsråd 
 
Faezeh: Har været til møde i politiske gruppe –  ingen information om det - Faezeh har meldt afbud, 
               Faezeh bedes om at vende tilbage omkring det. 
 
Masi:     Har talt med Mette om kontingent 
               Sommerfest lykkedes ikke, pga. mulige foredragsholder ikke har haft tid inden    
               sommerferien. Der søges et nyt dato til foredrag og fest. 
 
Caroline: har skrevet og sendt referatet, indkaldt kursusgruppen og aftalt et møde for gruppen 
                 ’Internationale psykologer’, som bliver den 28.09.17 
 
Trine: 
 

3. Korte orienteringer (ikke til drøftelse) 

 a) Nyt fra DP 
- Nationale Retningslinjer 
- ICD 11 
- Selskabsråds møde 17.8.17 
- Penge til kursusprogram 
 
 

b) Selskabets økonomi v. Masi 
- 1 ny medlem  
- Gamle medlemmer har ikke reageret på 2 gang rykker 
- Masi skriver ud igen 
- Opdateret medlemsliste 
 

4. Nyt fra arbejdsgrupper under SIP 

 a) -Kursusgruppen har mødt og arbejder på et foredragsprogram. 
Der er blevet spurgt til forskellige oplægsholder – ingen havde tid for sommerferien. 
Kursusgruppen arbejder på et program til efteråret. 

 
b) Den politiske gruppe 

              Der findes to nye medlemmer som er interesseret til at arbejde med i gruppen.  
              Styrelsen ser frem til en indstilling fra Faezeh til kandidater til den politiske gruppe. 
 
 



5. Nyt fra interessegrupper under SIP 

 a) Internationale psykologer  
- Møde er planlagt for den 1.11.17 og skal være i DP 
- Vi sætter en annonce i P-Nyt og reklamerer via netværk 
- Deadline for annoncen er den 4.9.17 
 

b) EFPA-samarbejdet 
Ingen nyt på nuværende tidspunkt 
Caroline kontakter Inger om opdatering og evt. rejsebrevet fra konferencen i NL  
 

6.  Punkter til drøftelse 

 a) Den nuværende organisering af arbejdet i SIP 
 – Fungerer det nuværende organisation med arbejdsgruppemøder ind i mellem 
koordinerende styrelsesmøder, sådan som der var langt op til ved GF og konstituering?  
Det fungerer ok, men kunne være bedre 
 
- Hvad skal vi gøre, for at det kommer til at fungere bedre? 
Lidt langt mellem møder – derfor aftales at vi mødes til et ideseminar inden næste 
styrelsesmøde. 
 
 

b) Hvordan kan SIP fremme bevidstheden om tolkningsproblematikken blandt psykologerne? 
Det ville være fint med en artikel i p-nyt. Vi spørger Faezeh, om hun kunne evt. se på det.  
 
 

c) SIP på facebook 
Der findes allerede en del facebook-sider til psykologer. Diskussionen er ikke slut, men som 
udgangspunkt er der en overvejelse om at SIP skal være aktiv deltagende og synligt i de 
allerede eksisterende debatfora og sider.  
 
 

d) Arbejdspunkter fra generalforsamling 
Det nuværende styrelse arbejder aktiv med alle arbejdsopgaver fra generalforsamling. 
 
 

7. Punkter til beslutning 

 a)  Udkast til forretningsorden udsendes, godkendes eller kommenteres i styrelsen 
 

b) Kursusseminar bliver hold den 28.9. kl. 15-18 hos Inge 
 

8. Kommunikation til medlemmerne 

 a) Hjemmeside  
Vedtægter og referater bliver lagt på hjemmesiden 
 

b) Nyhedsmail 
Bliver sendt ud 
 

c) Facebook 
Se punkt 6c 
 

d) Konferencer 



Ingen nyt om konferencer 
 

e) Andet 
Vi har talt om rejsebreve fra interessante konferencer og faglige møder 
Kan blive del af nyhedsbrevet eller bliver sendt ud separat 

 
 

9. Opsamling af aftaler og opgaver inden næste styrelsesmøde  

 Inge: nyhedsmail, vedtægter, mail til Faezeh omkring politisk gruppe og artikel i p-nyt 
 
Nike: selskabsråd, formandskollegiet, møder fra DP, udenlandske oplægsholder 
 
Faezeh: input fra politisk gruppe, muligvis artikel i p-nyt, tilbagemelding via mail 
 
Masi: kursusgruppen, kasser manglende kontingenter, medlemsliste,  
 
Caroline: referat, mødet internationale psykologer, kontakte kursusgruppen, kontakte Inger 
 
Trine: 

10. Evt.  
Vi holder et ideseminar den 29.9.17 kl. 15-18 hos Inge, 
Hollandsvej 12, Lyngby 
 
 
Praktisk 
Caroline sørger for salat og frugt.  
 
Næste møde: 
6.11.2017, kl. 17.30 – 20-30 
i Dansk Psykologforening 
 
 

  

 


