
Referat af styrelsesmøde i SSPP d.30/4-19 

 

1. Valg af referent: Tom  

2. referat af sidste styrelsesmøde, samt GF er godkendt. 

3. Konstituering af poster er udsat til næste møde eller når styrelsen er fuldtallig.  

4. Vedtægtsændringer – Det blev under GF klart, at der skal laves en ændring i vedtægter i forbindelse 

med næste GF således, at halvdelen af styrelsen hver år går på valg og sidder i en periode af 2 år. 

Således at der kan sikres en kontinuitet i styrelsen. Ændringsforslag skal stilles forud for næste GF. 

- Der var input fra deltager på GF om at selskabet bliver mere synligt i den offentlige debat. Der 

er blevet talt om forskellige strategier for dette, som der vil blive fulgt op på. 

- Der var input om samarbejde med andre selskaber i forbindelse med arrangementer, hvilket 

styrelsen er åben overfor. Se videre under eventuelt.  

- Der blev foreslået, at der skulle laves et nyhedsbrev, som kunne sendes ud til medlemmer og 

interesseret, hvis der kan laves en mailingliste.   

5.   Vi siger velkommen til vores nye studentermedhjælper – Fie Ingstrup Nissen – 6. semester 

studerende i Århus, som fremover kommer til at står for mange praktiske ting i forbindelse med 

selskabet.  

6. Mailstatus – Tau gensender link, så alle kan gå på, men det bliver en af Fie’s 

(studentermedhjælpens) opgave fremover.  

7. Referat af formandskollegiet er sendt rundt – Deltagelse til næste møde d. 4/10 – punktet skydes til 

næste møde. 

8. I forhold til SP adgang til specialister, så arbejder specialistuddannelsen.dk at hele moduler kan 

vælges, hvor man så kan se hvad der mangler for den givne specialistuddannelse.  

9. Høringssvar – indstillinger til arbejdsgrupper. Der er bred enighed om, at dette fylder meget 

arbejde og tid, med meget korte frister. Styrelsen vil henstille til DP at overtage indhentning af CV 

mm. Hvis styrelsen peget på relevante deltager.  

I forlængelse heraf blev det besluttet, at til næste styrelsesmøde skal der være et punkt omkring 

strategi for selskabet og hvilket rolle vi ønsker for fremtiden.  

10. Næste møde er aftalt til d. 25/6-19 kl. 17-19. Kirsten og Tau booker lokaler.  

11. Evt. – Der blev talt om strategi for at komme ud til medlemmer, med et fremtidigt nyhedsbrev. Det 

blev besluttet at der skulle rekrutteres til mail liste over facebook, Notits i DP, samt at skrive til alle 

medlemmer. Der blev også talt om at lave en formålsbeskrivelse, som en slags Promo til fremtidige 

skrivelser. – et punkt til næste dagsorden er kommunikationsstrategier.   


