
Referat fra styrelsesmøde i SSPP d. 22.01.2019 
 
 

1. Valg af referent: Kirsten. 
2. Godkendelse af referat fra 11.12.18: Godkendt. 
3. Medlemskontingent:  

Tau og Kirsten skriver til DP vedr. opkrævning af kontingent og mulighed for tilskud. Besluttes at 
Tau og Kirsten skriver til DP vedr. opkrævning af kontingent fra 2018 også gælder fra 2019 også 
mht. tilskud fra DP. Dvs. et regnskabsår som fremadrettet kører fra 1.1.2019 

4. Økonomi:  
Vi har fået overført penge fra DP fra 2018 til 2019. 

5. SSPP på facebook.  
Information vedr. SSPP sendes altid direkte på medlemmernes mail. Der kan kommunikeres med 
enkelte nyheder og lign. på facebook. På sigt stiles efter at en evt. studerende kan tage opgaver, 
også vedr. facebook mm. Vil få titel af styrelsessekretær. 

6. Webansvarlig:  
Referater ligger på DP's hjemmeside. Sendes altid til Heidi fra sekretariatet, som lægger det på 
hjemmesiden for os. 

7. Sikker mail:  
specialpsykolog@dp-decentral.dk er den nye mail. Vi går væk fra protonmail. Dette informeres der 
om i brev vedr. GF. Bemærk – ny mailadresse. 

8. Diagnoseudvalg:  
Formanden for DP har svaret. Der er ikke behov for egentligt diagnoseudvalg. DP er inde over 
denne opgave. 

9. Høringer:  
a) RKKP-strategi (Regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram). S.U. 7/2 Eva sender svar.  
b) Ny retningslinje for angst hos voksne. S.U. 25. januar - Kirsten sender kommentar.  

10. Hvordan bliver specialpsykologer specialister:  
der er retningslinier under udarbejdelse under DP vedr. konverteringen til specialist uddannelse, 
når man er færdig som specialpsykolog. Tom følger op. 

11. GF: Den 05.04.19 afholdes generalforsamling. Foreløbig dagsorden –  
16-17 let servering 
17-1745 generalforsamling 
1745-18 pause 
18-19 oplæg ved norsk specialpsykolog Else Årdalen 
19-1930 spørgsmål og diskussion 
1930- spisning og networking 
a. Indkaldelse til GF snarest muligt. Tau og Kirsten formulerer denne og Tau sender ud senest 
08.02.19. 
Lottesophia lægger op på Danske psykologer.  
Eva lægger op på specialpsykologerne på facebook.  
b. + c. Lokaler og forplejning er bestilt. Både i Kbh og Aarhus.  
d. oplægsholder Else Årdalen har accepteret. 
e. tilmeldinger og mail – Tau følger mailen løbende.  
f. andre opgaver. Lottesophia følger op på dagsordenen til selve GF. Eva kontakter DP mhp. 
journalist fra P. 

12. Næste møde er tirsdag 19.03.19 kl. 17.00. Tau og Kirsten booker lokaler plus Bækken.  


