
Referat af styrelsesmøde i Selskabet Interkulturel Psykologi 24.01.2018 

Tilstede:  Inge, Nike, Trine, Caroline 

Fraværende: Masi 

1 Valg af ordstyrer 

 Inge 

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

 Inge beder om lidt mere konkrete oplysninger til referatet fra sidst omkring kursusprogram og 
økonomi. 
 

3. Korte orienteringer (ikke til drøftelse) 

 a) Nyt fra DP 
Høringssvar 

 
b) Selskabets økonomi v. Masi. Årsregnskab 2017 + budget for 2018 

Masi er ikke til stede, Inge rykker 
 

c) Formandskollegiet v. Nike 
Mødet i formandskollegiet handlede ikke som forventet om arbejdsprogrammet, men 
dagsordenen for formandskollegiet blev i sidste øjeblik ændret til at handle om budget og 
ændringer i DP’s organisation. 
 
Der blev således ikke taget stillingen til indkomne forslag, men kun til budgetposter. 
Det virker som om formandskollegiet anvendes til at give bestyrelsen input på ganske 
bestemte områder, snarere end at formændenes indbyrdes debat sikres. 
 
Punkter, som berørtes på mødet: 
- Vedtægtsændringer som er meget omfattende 
- Frikøbt næste formand 
- 3 års turnus til GF 
- 2 nye næste formand, som ikke vælges af generalforsamlingen 
- Strejkekassen skal fyldes 
- Grundlag for selskabsdannelse foreslås forandret – min. 75 medlemmer elles bliver et 

selskab til en netværksgruppe – og får dermed et mindre tilskud pr. medlem fra DP 
- Nogle selskaber kan få særlig tillædelse til at forblive et selskab på trods af, at de er for 

små 
- At stemme hjemmefra 

 
Bestyrelsen har lavet et forslag om at støtte en tolkeuddannelse. Men det trækkes muligvis. 
Hvorfor det er vigtigt, at SIP fastholder begge sine forslag vedr. tolkning. SIP fastholder sine 
tolkeforslag i forhold til Faezehs, idet hendes er mere radikale og giver psykologen pligt til at 
anvende tolk. SIP ønsker at fastholde psykologens frihed til at vurdere med henblik med henblik på 
først og fremmest at sikre terapien. 

 
d) Studentergruppen 

For opslag på hjemmesiden mangler kontaktoplysninger om gruppen ’Psykologer med 
udenlands uddannelse’ 
Caroline sender til Trine 



  Nyt fra arbejdsgrupper under SIP 

 a) Kursusgruppen 
SIP har søgt om tilskud til DP for Kate Hudgins kursus ’Gruppeintervention ift. trauma’ med 
interkulturel vinkel. Vi har ikke fået tilskud. Alligevel vil SIP gerne gennemføre denne 
kursus. Kate har booket dagene og kommer til Kbh. den 6/7. August 2018. Selskab for 
Psykodrama er informeret. 
Nike kontakter Kate og Nike og Trine aftaler nærmere omkring kursusbeskrivelsen. 
SIP arbejder på at få kursus godkendt til specialistgodkendelsen. 
 
 

b) Den politiske gruppe 
Tolkeforslag er blevet sendt til DP og Inge har fået bekræftet at forslag stadig er del af DP 
arbejdsprogrammet 
 

5. Nyt fra interessegrupper under SIP 

 a) Internationale psykologer – intet nyt 
b) EFPA-samarbejdet – intet nyt siden oktober 

 

6.  Punkter til drøftelse 

 a) Styrelsens beretning, bilag: Inges udkast 
 

b) Praktiske aftaler vedr. GF. Deadline for udsendelse af endelig dagsorden, regnskab, budget 
og beretning mv. er 29.01.2018 

- Lokale er bestilt 
- Kl. 17.00 - 19-00 -  foredrag Niels Peter 
- 29.1.2018 -  endelig indkaldelse og dagsorden inkl. bilag (regnskab, budget, beretning 

og tolkeforslag) – Masi sender ud 
- SIP skal reklamere for foredrag og GF på facebook 
- Inge bestiller og henter mad 

 
c) Høringssvar til DP vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven (egenbetaling for 

tolkebistand) – udpegning af arbejdsgruppe. Høringssvar 5.2.2018 
 
Umiddelbart er der ingen kræfter i styrelsen til at formulere et høringssvar. Hvis det ikke 
ændres på kort tidspunkt bliver SIP desværre nødt til at melde afbud. 
Nike udpeger hvor vigtigt det er, at vi bidrager til høringssvar mht. SIPs tolkeforslag. 
 

d) DP’s GF i marts 2018 
- -SIP har et forslag med, men ingen kan komme? 
- Caroline prøver at frigøre weekenden i kalenderen 

7. Punkter til beslutning 

 a) Styrelsens forslag til aktiviteter for 2018-19 
Se Inges bilag med beretning til GF 

b) Gennemgang af foreløbig dagsorden til GF 
godkendt 

c) Kandidater til Styrelsen – hvem genopstiller/stopper 
Inge og Trine ønsker at stoppe, Faezeh gik ud, 
Masi er ikke til valg, Nike og Caroline overvejer at genopstille 
 



8. Kommunikation til medlemmerne 

 a) Hjemmeside 
Vedtægter og referater skal på hjemmeside 
 

b) Nyhedsmail 
Ingen nyhedsmail – kun indkaldelse 
 

c) Facebook 
Trine sender annonce for Niels Peter foredrag på facebook  
19.2. er deadline for tilmelding til GF  
Annonce for Kate 
Teaser til Kate Hudgin’s kursus 
 

d) Konferencer Masi annoncer Malmø konference 
 

e) Andet 

9. Opsamling af aftaler og opgaver inden næste styrelsesmøde  

 Inge:  
Formandsberetning, indkaldelse, tilmeldingsliste, vedtægter til hjemmeside, bestiller mad til GF 
 
Nike:  
Kate, sende tekst til Inge om formandskollegiet, Høringssvar? 
 
Masi:  
Regnskab og budget til Inge  
 
Caroline:  
Referat, Melindas Mailadresse og en linje om intern. Psykologer til Trine, tekst om kursus til Inge, 
Referater til Inge og DP 
 
Trine:  
Niels Peter facebook & linkedin fyraftensmøde, GF og evt. Kates kursus, 
Adresse til mad GF til Inge, Høringssvar omkring tolke, info studentersektion,  
når Nike sender kursusbeskrivelsen sender Trine videre til DP  
 
 

10. Evt. 
 
Næste møde:  GF, 26.2.2018, kl. 19 – 21.30 
 
 

  

 

Referent: Caroline 


