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Referat fra Styrelsesmøde i Selskabet Interkulturel Psykologi 19.04.2017 

Tilstede: Inge, Nike, Faezeh til kl. 19.00, Caroline 

Fraværende: Trine (afbud), Masi (afbud) 

1 Valg af ordstyrer og godkendelse af dagsorden 

  
- Dagsorden er godkendt 
- Faezeh bliver ordstyrer (Nike overtager) 

 

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

  
Vi aftale følgende procedure: 

a.) Forkvinden indkalder punkterne til drøftelse til dagsorden 14 dage før næste møde. 
b.) Dagsorden skal sendes ud en uge før det kommende møde, plus bilag. 
c.) Der er fleksibilitet til at tilføje ekstra punkterne hvis der opstår et akut behov. 
d.) Hvis der kommer en ekstra punkt bliver det tilføjet i de forskellige respektive kategorier. 
e.) Referat bliver sendt ud per mail hurtigst muligt. 
f.) Referat skal godkendes pr. mail hurtigst muligt.  

 

3. Korte orienteringer (ikke til drøftelse) 

  
a) Nyt fra DP 

Sundhedsstyrelsen har afsat 38 millioner dkk til kliniske retningslinjer. 
Frist er den 1.5. ellers kommer der en anden frist i august 2017, som vi har bedre mulighed 
for at byde ind på, hvis nogle af SIP’s medlemmer vil påtage sig opgaven. 
 

 
b) Selskabets økonomi 

Økonomien ser fint ud.  
Der har været et overdragelsesmøde mellem den gamle og den nye kasserer. 
Den bedste tidspunkt til at indbetale kontingenter ville være januar, det skal huskes til 
næste år. 
 

c) Henvendelser 

• Mie Wedsgaard Storm har henvendt sig omkring hjælp til en syrisk psykolog som 
pt. er flygtning i Dk. 

• Steen Henriksen søger kontakt på vejene af en spansk psykolog  
 

➢ Melinda fra gruppen ’Internationale psykologer’ har taget sig af beggge 
henvendelser 

 

• Johanne Tolstrup har henvendt sig omkring et kursus i transkulturel psykologi 

• Liselotte Grünbaum, Oasis, har henvendt sig omkring kontakt til en psykolog med 
marokkansk baggrund 
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4. Arbejdsgrupper 

  
a) Kursusgruppen  

Faezeh melder ud at hun trækker sig fra kursusgruppen, for at koncentrere sig om det 
politiske arbejde. Gruppen vil gerne mødes snart. 
 

b) Den politiske gruppe 
Faezeh har lavet et udkast vedr. tolkebistand med henblik på DP’s arbejdsprogram til næste 
generalforsamling i formandskollegiet. 
Andre interesserede medlemmer skal kontaktes for at udvide gruppen. 
 

5. Nyt fra interessegrupper under SIP 

  
a.) Internationale psykologer Netværksgruppe 

Melinda og Caroline er ved at finde en dato for første møde.  
 

b.) EFPA-samarbejdet 
Inger Birk har sendt et forslag til fremtidige planer til styrelsen. 
 
 

6.  Punkter til drøftelse 

  
a) Oplæg til formandskollegiet mhp. Arbejdsprogram 2018 

Den politiske gruppe har udarbejdet et udkast til formandskollegiet som styrelsen drøftede. 
Flertalet er blevet enige om at der skal være fokus på 2 forskellige emner.  
 
Det første emne er fokuseret omkring de etiske problemstillingerne: 
- Psykologerne skal have lovmæssig ret til at tilkalde en professionel tolk, når det bliver 

vurderet nødvendigt af psykologen. 
- Psykologerne skal kunne nægte inddragelse af private personer som tolk. 
- Klienten skal give samtykke til tolkebistand. 
 
Det andet emne skal være fokuseret på oprettelse af en statsanerkendt tolkeuddannelse. 
- SIP vil gerne opfordre DP at indgår i et sammenarbejde med de andre fagorganisationer 

(som læger, sygeplejerske, socialrådgiver osv.) omkring behov for en professionel og 
certificeret tolkeuddannelse.  

 
 

b) Aktivitetsplan i SIP 2017 (jvfr. GF-referat) 
- Arbejdsgrupper er etableret 
- EFPA bliver fortsat, Inger bliver spurgt om nærmere ønsker fra gruppen 
- Folder og hjemmeside bliver taget op under opgaver 
 
 

c) Årshjul (møder, aktiviteter, deadlines) 
Inge laver en skitse til næste gang. 
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7. Punkter til beslutning 

  
a.) Fast dagsorden (se bilag) 

Nike vil gerne have udspecificeret punktet kommunikation og tilføjet konferencer 
 

b.) Endelig godkendelse af referat fra GF 
Referat blev gennemgået på mødet og godkendt 
 

c.) Endelig godkendelse af reviderede vedtægter 
godkendt 
 

d.) Referat fra sidste styrelsesmøde 
godkendt 
 

e.) Praktiske opgaver 
Punktet flytter til næste møde 

 
 

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

  
Inge fremlagde en skabelon til Nyhedsmail, som blev godkendt af Nike og Caroline. 
 

a.) Hjemmeside  
- Referat GF  
- Reviderede vedtægter 
- Referat fra styrelsesmøde  

 
b.) Nyhedsmail 

- Orientering om invitation til at udfærdige kliniske retningslinjer 
- Orientering om tolkeforslag til DPs arbejdsprogram 
- 3 konferencer 
- Reklamer for interessegrupper 
- Kaffemøde for internationale psykologer 

 
c.) Facebook  

Intet på facebook 
 

d.) Konferencer  
Konferencer og andre relevante faglige oplæg placeres i fremtiden under nyhedsmails. 
 

e.) Andet 
Inge udsender slides fra fyraftensmødet den 8.3.17 til deltagerne. 
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9. Opsamling af aftaler og opgaver inden næste styrelsesmøde  

  
 
Inge:         nyhedsmail , hjemmesiden, renskrive vedtægter 
 
Nike:         formandskollegiet 
 
Faezeh:     udfærdige forslag vedr. tolkebistand jvfr. Pkt. 6a sendes til alle.  
 
Masi:         opkræver kontingenter  
 
Caroline:   referat, indkalde kursusgruppen og et møde for gruppen ’Internationale psykologer 
 
Trine: 
 
 

10. Evt.   

 Ingen punkter 

 

 

Referent: Caroline 


