Selskabet Interkulturel Psykologi SIP indkalder til
ordinær generalforsamling med fagligt oplæg og fælles
spisning
Selskab for Interkulturel Psykologi indkalder hermed til ordinær generalforsamling:
Mandag den 25. februar 2019 kl. 18.30-20.30 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade
27, 2100 København Ø.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Stemmeret ved generalforsamlingen har medlemmer af selskabet.
Detaljeret dagsorden vil blive offentliggjort på SIPs hjemmeside.
Efter generalforsamlingen er der et fælles måltid.
Både nye og kendte ansigter er velkomne.
Spisning er gratis for deltagere i GF og du tilmelder dig via e-mail til vores forkvinde Nike
Brandt Poulsen på sipdpnike@gmail.com
Har du lyst til at deltage i styrelsesarbejdet og sætte dit aftryk på udviklingen af den
Interkulturelle psykologi i DP, så meddel dit kandidatur på ovenstående mail så snart som
muligt.

En smagsprøve på den interkulturelle psykologi!
Inden generalforsamlingen glæder vi os til at byde velkommen til spændende oplæg ved
Edith Montgomery, flygtningeforskningens ”grand old lady” i Danmark!
”Med udgangspunkt i sin forskning om familier med flygtningebaggrund vil Edith
Montgomery trække tråde til de kompetencer, psykologen må have for at arbejde med
flygtninge og indvandrere”.
Edith Montgomery har gennem tre årtier været ledende psykolog og chefforsker på Dignity,
hvor hun nu er seniorforsker. Hun er Ph.d. fra 1977 og dr.med. fra Kbh´s Uni 2011. Hendes
doktordisputats handler om flygtningefamilier og deres børn. Hun er medforfatter til bogen:
”Børn og unge med flygtningebaggrund.
Anbefalinger til professionelle” HRs forlag 2012, samt flere andre værker.
Se opslaget på selskabets hjemmeside.

Tid: Mandag d. 25. februar 2019 fra kl. 16.30-18.00 i DP, Stockholmsgade 27, 2100 Kbh Ø.
Arrangementer er gratis for medlemmer af SIP. Ikke-medlemmer betaler 100 kr., som
indbetales på konto i Lån og Spar 0400-4012392031, mærket EM og dit navn.
Med venlig hilsen
Styrelsen i SIP

FAKTA
Navn
Generalforsamling / Årsmøde – Selskabet Interkulturel Psykologi SIP indkalder til ordinær generalforsamling med fagligt oplæg og fælles
spisning
Sted
Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København Ø
Dato og tid
25-02-2019 16:30 – 20:30
Sidste tilmeldingsdato
19-02-2019 16:00:00

