
Beslutningsreferat fra det konstituerende landsmøde 2017 d. 4/3 

Dansk Psykolog Forenings Studentersektion 

Referent: Jonas 

Tilstedeværende: Odense (Marie, Benedikte, Hansine, Amalie, Birgitte, Katja Line), Aalborg 

(Jonas, Mathilde, Anders, Emil, Daniel, Bibi, Beinta, Rasmus), København (Julie, Zainab, Karla, 

Ida, Rebecca, Hoda, Christina, Århus (Juliane, Amanda, Lise, Sophie, Marie K, Carina, Caroline, 

Majken, Laura kom kl. ca. 15) 

1. Formalia 
a. Ordstyrer: Katja er valgt 

b. Referent: Jonas er valgt 

2. Delstyrelserne præsenterer aktiviteter i løbet af året 

Alle fire delstyrelser holdte en orientering over deres aktiviteter i løbet af 16/17 

3. Orientering 

Der blev foretaget en orientering over de forskellige udvalg, EFPSA, Arbejdsgruppen med 

facebook, SAK, AC-Netværk og Bestyrelsen 

4. Diskussionspunkter 

a. Handlingsprogram 

i. Sociale medier 

Hvorfor har vi de forskellige, og hvad vil vi opnå? 

Facebook 

PR, politik, fagligt, information /gennemsigtighed om DPS, arrangementer 

Beslutning om facebook: 

Vi beholder den nationale side som den eneste facebook-side. 

Hjemmeside 

Baggrundsviden, denne skal hovedsageligt være statisk  

Instagram 



Dagligdag 

Beslutning om instagram: 

Det er besluttet, at vi beholder instagram og vi laver retningslinjer 

ii. Studiemiljø 

Det er besluttet, at vi gerne vil lave undersøgelser om de psykologistuderendes studiemiljø 

September 2017 afholdes der en konference om trivsel. Det er besluttet, at vi gerne vil støtte om 

projektet. 

iii. Kamp mod nedskæringer 

Vi fortsætter med at støtte op om Uddannelsesalliancen og dets aktiviteter 

b. Studenteransatte 

Vi beder om betænkningstid, hvor delstyrelserne skal drøfte studenter ansættelserne. 

c. Økonomi 

EFPSA 

Landsformand sendes afsted, og hvis ikke landsformanden kan, sendes landsnæstformanden afsted. 

Denne skal deltage i møder og lave PR for kongressen. 

Støtte 

Delstyrelserne får støtte ansøgningerne tilsendt og skal stilling til dem lokalt 

d. Psykolog i spotlight 

Punkt hører ind over tidligere drøftet om facebook generelt. 

5. Beslutningspunkter 

a. Valg af landsformand 

Katja Damgaard Andersen fra Odense er valgt 

b. Valg af landnæstformand 

Julie Lund Zafiri fra København er valgt 



c. Valg af landskasserer 

Beinta Rasmussen fra Aalborg er valgt 

d. Valg af MR og Vice MR til EFPSA 

Marie Ølund Nielsen fra Odense er valgt som MR 

Juliane Victoria Jensen fra Aarhus er valgt som Vice-MR 

e. Valg af repræsentanter til udvalg 

i. UFU 

Beinta Rasmussen fra Aalborg og Laura Rosenqvist fra Aarhus er valgt som repræsentanter 

ii. L&S 

Mathilde Albrektsen fra Aalborg er valgt som repræsentant 

Anders Ejstrup Hedegaard fra Aalborg er valgt som suppleant 

 iii. AMU 

Line Souline Elvien fra Odense er valgt 

iv. Børns udvikling 

Zainab Al-sayqgh fra København blev valgt 

v. Gerontopsykologi 

Rasmus Hougaard Pedersen fra Aalborg er valgt 

vi. Sundhedspsykologi 

Karla Braga fra København er valgt 

vii. Hjerneskaderehabilitering 

Daniel Meyrowitsch fra Aalborg er valgt 

6. Evt. 

a. Afstemning om afholdelse af et strategimøde: Det er besluttet at man gerne vil 

afholde et strategimøde for DPS i året 17/18 



b. Beslutning om, hvor næste strategimøde skal afholdes. Vi fastholder 

rotationsordningen med København som næste lokation 

c. Hoda orienterede om muligheden for at blive frivillig til en konference om 

stigmatisering. Der er et infomøde d. 30/3 i København fra kl. 16-18. Kontakt Hoda, 

hvis man er interesseret. 

d. Beslutning om gaver ala 200 kr. til afgående medlemmer. 

Det er besluttet, at vi gerne vil have gaver til afgående medlemmer 

7. Afslutning og evaluering 


