Referat af 10 møde i forretningsudvalget, 14. april 2015, klokken 16:15 – 19:00
i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø
Til stede: Eva Secher Mathiasen, Rie Rasmussen, Arne Grønborg Johansen og Camilla Wulf‐Andersen
Fra sekretariatet: Marie Zelander (referat).

1. Godkendelse af dagsorden for mødet
Dagsorden for mødet blev godkendt med tilføjelse af nyt punkt 4: Selskabet Danske Neuropsykologers brug
af midler til forskning og nyt punkt 5: Ansøgning fra Studentersektionen.

2. Godkendelse af referat af 9. møde i forretningsudvalget, 16. marts 2015
Referat af 9. møde i forretningsudvalget, 16. marts 2015, blev godkendt.

3. Generalforsamling i MP Pension, 16. april 2015
Eva Secher Mathiasen orienterede om det fælles brev fra de tre formænd for henholdsvis DM, GL og DP,
som var sendt til de respektive foreningers medlemmer med en anbefaling af forslaget til MP’s generalfor‐
samling om at erstatte generalforsamlingen med en delegeret forsamling. Baggrunden er et fælles ønske
om at sikre at beslutninger om medlemmernes pensionsmidler varetages af personer, der er forpligtet ud
over egne interesser for at skabe bedst muligt afkast til gavn for fællesskabet, samt at styrke MP som sam‐
arbejdspartner.
FU tog brevet til efterretning.
Der var en drøftelse i FU af modellen for delegeret forsamlingen, som affødte nogle spørgsmål som Arne
Grønborg bringer videre til MP inden generalforsamlingen.

4. Selskabet Danske Neuropsykologers brug af midler til forskning
Der blev omdelt en mailkorrespondance mellem Selskabet Danske Neuropsykologer og sekretariatet om
selskabet af egne midler kan yde 57.000 kr. i økonomisk støtte til dele af et forskningsprojekt om indsam‐
ling af referencedata hos raske ældre.
FU lagde til grund, at selskabet som alle decentrale enheder er en del af den samlede psykologforening og
at de økonomiske dispositioner som selskabet foretager, derfor skal være inden for rammerne af DP’s re‐
gelsæt og de retningslinjer, som bestyrelsen afstikker. FU fremhævede vigtigheden af at de decentrale en‐
heders midler bruges til faglige formål til gavn for enhedens medlemmer.
FU lagde vægt på, at referencedata og anden forskning i almindelighed er afgørende for psykologers virke
og at særlige forskningsprojekter selvfølgelig vil være væsentlige for bestemte grupper af medlemmer. FU
savner stadig en begrundelse for selskabets ønske om at disponere sine midler til netop dette forsknings‐
projekt, som går ud over disse generelle betragtninger om at forskning er væsentlig for professionsudøvel‐
sen. På baggrund heraf bedes selskabet nærmere redegøre for hvordan man prioriterer ansøgninger om
støtte til forskningsprojekter, herunder hvilke kriterier, der lægges til grund og hvordan og af hvem ansøg‐
ninger behandles af hensyn til at sikre uvildighed og kvalificerede vurderinger.
I forbindelse med det konkrete forskningsprojekt lagde FU vægt på, at der kun kan gives støtte til psykolo‐
ger der er medlemmer af DP, og under forudsætning af, at de data der indsamles og den viden projektet
generer skal være gratis tilgængelig for selskabets medlemmer.

På baggrund af selskabets svar på disse ting, tages der endelig stilling til sagen.

5. Ansøgning fra Studentersektionen
FU behandlede en ansøgning fra studentersektionen om ekstra midler til nye tiltag som har til formål at
give de studerende mere praksiserfaring og større viden om arbejdsmarkedet og jobmulighederne. Tilta‐
gene har sammenhæng til Psykologkampagnen.
FU godkendte, at der blev afsat en samlet rammebevilling på 70.000 kr. til følgende nye tiltag: A) kompe‐
tenceudviklingskurser a 3 timers varighed, som udbydes i samarbejde med Akademikernes A‐kasse 2 gange
årligt på alle 4 universiteter og B) virksomhedsture (min. 3 virksomhedsbesøg pr. tur), som udbydes i sam‐
arbejde med karrierevejledningerne på de 4 universiteter 2 gange årligt. Der er tale om en ekstrabevilling til
studentersektionen og midlerne tages af bestyrelsens rådigheds sum.

6. Forberedelse af 12. møde i bestyrelsen, 22. april 2015
FU gennemgik udkastet til dagsorden for bestyrelsesmødet.

7. Eventuelt
Arne Grønborg Johansen orienterede om MP forhold.
Referat: Marie Zelander

