
 

Faste opgaver i Universitetssektionens styrelse 
 

 

Indhold 
Hvad laver formanden? ..................................................................................................................................... 1 

Hvad laver kassereren? ..................................................................................................................................... 1 

Øvrige administrative opgaver .......................................................................................................................... 1 

Nyhedsbreve ...................................................................................................................................................... 1 

Universitetssektionens hjemmeside ................................................................................................................. 2 

Udvalgsposter .................................................................................................................................................... 4 

 

 

Hvad laver formanden?  
• Deltagelse på møder i Formandskollegiet og sektionsrådet i DP. 

• Formandsberetning til den årlige GF (se under universitetssektionens hjemmeside nedenfor). 

Hvad laver kassereren? 
• Godkende og videreformidle bilag til DP’s økonomimedarbejder med henblik på refusion. 

Det er pt. Karin Struve Nielsen [ksn@dp.dk]. Det er også Karin, der ajourfører saldobalancen løbende. 

• Regnskab og budget (før GF). 

Øvrige administrative opgaver 
• Indkaldelse til GF i overensstemmelse med vedtægterne,  

se http://www.dp.dk/decentrale-enheder/universitetssektionen/forside/vedtaegter/ 

Indkaldelsen sker via nyhedsbrev til medlemmer samt annoncering i magasinet P. 

• Materiale ajourføres på hjemmesiden (adresseliste, nyhedsbreve, materiale ifm. GF ol.). 

Nyhedsbreve 
Nyhedsbrevene til vore medlemmer indeholder information af relevans for vore medlemmer, fx  

• Indkaldelse til GF 

• Universitetssektionens handleplan for det kommende år 

• Hvad sker der i DP/Universitetssektionen pt. 

• Invitationer 

• Evt. glædelig jul eller god sommer 

Nyhedsbrevene skrives i word-format og sendes til DP, der står for udsendelsen pr. mail samt sætter 

nyhedsbrevet på hjemmesiden (se under universitetssektionens hjemmeside nedenfor).  

Pt. er det Heidi Strehmel [hst@dp.dk], der lægger teksten ind i deres nyhedsbrevskabelon, så nyhedsbrevet 

kan læses uden at modtager skal klikke på noget link. 

 



 

Universitetssektionens hjemmeside 
Man kommer til vores hjemmeside via DP’s forside under menuen ”Netværk & Mit DP”.  Her er der en 

undermenu ”Kredse, Sektioner & Selskaber”. Universitetssektionen er sjovt nok placeret under ”Sektioner”. 

Man kan også komme ind via dette direkte link:  

http://www.dp.dk/decentrale-enheder/universitetssektionen/ 

Alle ønsker om opdateringer sendes til DP, der står for selve hjemmesiden. Pt. er det Heidi Strehmel 

[hst@dp.dk], der opdaterer for os. Hun er altid hjælpsom. 

Forsiden indeholder navne og kontaktoplysninger på alle styrelsesmedlemmer i venstre kolonne og en kort 

menu i højre kolonne, jf. nedenstående. 

 

 

Vi vedligeholder selv en tabel med adresseoplysninger og tillidsposter og kan så sende den ind til DP ved 

behov med markering af ændringerne. Det sker fx efter hver konstituering i en ny styrelse. 

 

Menuen Vedtægter 

Dette menupunkt indeholder link til dokument med Universitetssektionens vedtægter.  

 

Menuen Generalforsamling 

Her er der link til indkaldelser, referater samt formandsberetning vedr. de enkelte års generalforsamlinger, 

se fx øjebliksbillede pr. 15.11.17: 



 

 

 

Menuen Om sektionen 

Her er pt. kun et gammelt velkomstbrev fra da sektionen genopstod. Menupunktet kunne således godt 

trænge til en opdatering. 

Denne beskrivelse vil også blive placeret her. 

 

Menuen Arrangementer 

Der er pt. ingen kommende arrangementer. Det er svært at afholde kurser eller lignende, der er af fælles 

interesse for vore medlemmer. Vi deltager i forvejen på kurser og konferencer gennem vore ansættelser. 

Universitetssektionen har et par gange støttet det årlige PhD landsmøde. 

 

Menuen Nyhedsbreve 

Her ligger vore nyhedsbreve: 

 

 



 

 

Udvalgsposter 
Universitetssektionen har sæde i forskellige faste udvalg. 

• Uddannelses- og Forskningsudvalget i DP (UFU) 

Uddannelses og Forskningsudvalg (UFU) er de fire universiteters møde, hvor repræsentanter fra DP’s 

bestyrelse og sekretariatet sammen med studieledelserne, Universitetssektionen og de studerende 

kan drøfte alle relevante emner for universiteterne. Møderne holdes på skift på de fire 

uddannelsessteder for psykologer. Universitetssektionen har to pladser i dette udvalg. Efter selve UFU-

mødet afholdes et åbent møde, hvor alle ansatte kan møde udvalget.  

Se evt. http://www.dp.dk/om-dp/udvalg-fagnaevn/uddannelses-og-forskningsudvalget/ 

 

• Løn- og stillingsstrukturudvalget i DP (L&S) 

Udvalgets arbejdsområder er løn- og ansættelsesvilkår for medlemmer i offentlig og privat ansættelse. 

L&S fungerer desuden som foreningens forhandlingsudvalg i forbindelse med de offentlige 

overenskomstforhandlinger. 

Se evt. http://www.dp.dk/om-dp/udvalg-fagnaevn/lon-stillingsstrukturudvalget/ 

 

• Arbejdsmiljøudvalget (AMU) 

Se evt. http://www.dp.dk/om-dp/udvalg-fagnaevn/arbejdsmiljoudvalget 

 

• Udvalget til Beskyttelse af Videnskabelige Arbejder (UVBA) 

DP har mulighed for at indstille to medlemmer til Udvalget til Beskyttelse af Videnskabelige Arbejder 

(UVBA), der er et stående udvalg under Akademikerne. 

Det behøver ikke være styrelsesmedlemmer, der indstilles til UVBA, men repræsentanterne for DP er 

typisk medlemmer af Universitetssektionen. 

 

 

 

 

 

Ane Søndergaard Thomsen, 15. november 2017 

http://www.dp.dk/om-dp/udvalg-fagnaevn/arbejdsmiljoudvalget

