
Referat fra styrelsesmøde i Selskabet Interkulturel Psykologi 17.maj.2017 

Tidspunkt: 17.30-20.30  

Tilstede: Inge, Nike, Faezeh, Masi, Caroline 

Fraværende: Trine 

1 Valg af ordstyrer 

 Nike 
 

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

 Inge:   
Inge har sendt nyhedsmail om arrangementer og har renskrevet vedtægter, som kommer på 
hjemmesiden snart. På grund af de mange små ændringer i referatet er det først muligt efter 
sidste godkendelse på mødet at lægge det på hjemmesiden. 
 
Nike: 
Nike har været til møde i formandskollegiet. Bliver nærmere behandlet under punkt 3c 
 
Faezeh:  
Faezeh har udfærdiget et skriftlig forslag til tolkebistand, som Nike tog med til 
formandskollegiet. Nærmere diskussion også under punkt 3c, 4b, 6a, 7b. 
 
Masi:  
Masi har udsendt en opkrævning til medlemmer den 10.4. 17 
Undersøger hvorfor nogle ikke har modtaget mailen. 
 
Caroline:    
Caroline har skrevet, revideret og sendt referatet, indkaldt kursusgruppen og aftalt et møde 
for gruppen ’Internationale psykologer’, som højtsandsynligt bliver den 28.09.17 
 
 

3. Korte orienteringer (ikke til drøftelse) 

 a) Nyt fra DP 

• Dansk Psykologforening har informeret om muligheden for at søge ekstra midler 
til medlemsaktiviteter i de decentrale enheder.  Det kunne f.eks. være muligt at 
søge pengene til en kursus. Ansøgningsfrist er den 11. August 2017.05. 
SIP sender information videre til medlemmerne 
SIP overvejer mulighederne for at søge pengene til en kursus 
 

• DP vil gerne styrke samarbejde med de decentrale selskaber 
 

• DP har søgt navn til psykologer fra SIP som er ansat i kommunen.  
SIP har prøvet at hjælpe så vidt muligt. DP har været tilfreds med 
tilbagemeldingen. 

 
b) Selskabets økonomi 

• Masi kontakter Mette omkring at kontingenter skal rykkes igen 
 



 
c) Referat fra formandskollegiet v. Nike 

Fra DP side arbejder man på at styrke kontakten mellem DP og de decentrale enheder. 
Problemet er at sektoren er meget store og brede, der findes mange kredse osv., dvs. 
mange forskellige enheder som skal samarbejde. 
På formandskollegiet var der enighed om at, fordi de faglige selskaber sidder med 
ekspertise om bestemte punkter, ligger den faglige kraft også i de faglige selskaber. 
Nike har præsenteret SIP i formandskollegiet. 
 
På mødet i formandskollegiet blev arbejdet med hvordan man kan finde de 
overordnede kriterier for udvalg af fælles forslag til DP.  
Kriterier blev skitseret på sidste generalforsamling, men opgaven for mødet var at 
omsætte dem til praksis i form af gruppearbejde, diskussioner osv. 
Der har været forskellig tilfredshed med arrangementet. 
 
Diskussionen i Formandskollegiet har vist, at de forslag som bliver betragtet nærmere 
går i to retninger: noget der går i retning af fagforeningsarbejde (f.eks. løn for 
aftenarbejde) og faglige forslag. 
 
Nike har sat os på landkortet, men hvis SIP skal have en chance for at blive hørt med 
vores forslag om tolkebistand er det nødvendigt at arbejde videre med. 
 
De næste trin vil indeholde at formandskollegiet vil arbejde fortsat med kriterierne fra 
generalforsamlingen. 
SIP vil arbejde videre med at gøre vores forslag interessant for DP. Tolkebistand er 
både et meget relevant fagligt emne og et emne som rører direkte psykologernes 
psykiske og praktiske arbejdsmiljø.  

 
Udover formandskollegiet og DP ville det være relevant at generelt få mere 
opmærksomhed på emnet. 
Hvordan kan SIP fremme interessen for tolkeproblematikken blandt psykologerne? 
Kan vi skrive en artikel, et debat indlæg? Hvordan kan vi rejse debatten? Hvilke 
mulighederne findes for netværksdannelse? 
Faezeh vil skrive et indlæg til P. 
Derudover bliver punktet drøftet på næste møde. 
 
 

4. Nyt fra arbejdsgrupper under SIP 

 a) Kursusgruppen 

• Møde gennemført.  
Der blev bl.a. diskuteret:  

− Hvad er proceduren omkring at holde kursus? 
− Hvor mange gange skal vi holde kursus? 
− Mulighed for sommerfest og foredrag internt inden sommerferie 

 
b) Den politiske gruppe 

• Har taget skrevet forslag til tolkebistand. Arbejder videre med det.  

• Der er flere medlemmer på vej  
 



 

5. Nyt fra interessegrupper under SIP 

 a) Internationale psykologer  
b) EFPA-samarbejdet 

 
Ikke noget nyt siden sidst fra begge grupper 
 

6.  Punkter til drøftelse 

 a) Styrelsens arbejde mellem styrelsesmøderne – mandat  
 
På grund af de nye sammensætning af styrelsen skal kommunikationen og 
opgavefordeling falde lidt på plads. Vi må prøve os en smule frem.  
Det er enighed om at alle i styrelsen har et mandat til at arbejde selvstændig med de 
poster som den enkelte har påtaget sig via styrelsens opgavefordeling. Vi har tiltro til 
at opgaven bliver løst fornuftigt. Styrelsen bliver løbende informeret.  
Alle vigtige beslutninger skal igennem hele styrelsen. 
 
 

7. Punkter til beslutning 

 a)  Forretningsorden v. Nike (jvfr. Punkt 2 i ref fra 19.4) 
Pga. af de mange forslag til proceduren omkring referat og kommunikationen forslog 
Nike at vi laver en forretningsorden, så at alle procedure beslutninger er samlet og kan 
blive benyttet af kommende styrelser.  
 
Alle er enig -  Caroline laver en forretningsorden til næset møde. 

 
b) Praktiske opgaver v. Faezeh (udsat fra sidste møde) 

Faezeh forslog at de medlemmer som har lavet et officielt forslag til et emne skal have 
et mandat til at være med til at fremlægge opgaven 
 
Der er enighed at det er en god ide, men at det ikke altid er muligt, f.eks. i 
formandskollegiet. Derfor lyder beslutningen:  
Når det det muligt, og fra fora til fora bliver der valgt en repræsentant 

 
c) Bekræftelse på medlemskab til nye medlemmer v Masi 

Masi har præsenteret et velkomstbrev til nye medlemmer.  
Forslag er accepteret.  
 
 

Mandat  Kommunikation til medlemmerne Hvad skal kommunikeres gennem hvilket medie? 
(a.) hjemmeside, b.) nyhedsmails, c.) Facebook, d.) andet) 

 a) Hjemmeside  
Vedtægter og referater bliver lagt på hjemmesiden 
 

b) Nyhedsmail 
Nyhedsmail samler op omkring: 

− Ny medlemmer til den politiske gruppe henvender sig til Faezeh 
− Dato til møde i den gruppe ’Internationale Psykologer’ 

 



 
c) Facebook 

Vi drøfter SIP på facebook næste gang 
 

d) Konferencer 
Ingen nyt om konferencer 

 
e) Andet 

 
Vi drøfter næste gang om og hvordan vi kan lægge faglig materiale på hjemmesiden 
 
Studie gruppe ???? 
 
 

9. Opsamling af aftaler og opgaver inden næste styrelsesmøde  

 Inge:           Godkendt budget til DP, slides fra Trine, nyhedsmail 
 
Nike:          Forberede næste møde i formandskollegiet, dato og titel bliver sendt ud 
 
Faezeh:      Møde i politisk gruppe den 30.5.17 
 
Masi:          Kontingent - Mette, kursus til sommerfest, velkomstmail 
 
Caroline:    Referat, forretningsorden, internationale psykologer, kursusprogram, mail til Inge 
 
Trine:         -  

10.  Evt.  

 Praktiske opgaver 
Praktiske opgaver bliver uddelt på skift 
 
Til næste gang: 
Caroline tager mad (sandwich eller salat ) og frugt med 
 
 
Andet: 
Styrelsesmødet oktober den 30.10.17 flytter til den 6.11.17  
 
 
Næste møde: 
14.08.2017, kl. 17.30 – 20-30 
i Dansk Psykologforening 
 
 
 

 


