Referat af 10. møde i forretningsudvalget 30. maj 2017
Til stede: Eva Secher Mathiasen, Merete Strømming og Arne Grønborg Johansen
Afbud fra: Nikolai Cerisier Roitmann.
Fra sekretariatet: Marie Zelander (referat).

1. Godkendelse af dagsorden for forretningsudvalgsmødet
Dagsorden for forretningsudvalgsmødet blev godkendt.

2. Godkendelse af referat af 9. møde i forretningsudvalget tirsdag den 25. april 2017
Opsamling på skriftlig behandling af punkter til 9. møde i forretningsudvalget blev godkendt uden bemærk‐
ninger.

3. Altompsykologi.dk – logo 2. behandling
Forretningsudvalget behandlede indstillingen om valg af logo for borgerportalen Altompsykologi (AOP) og
besluttede at vælge det foreslåede logo nr 1.

4. Anerkendelse af frivilligt arbejde
Forretningsudvalget drøftede det konkrete forslag om at bruge midlerne afsat til anerkendelse af frivilligt
arbejde til en fælles national biografvisning, hvor DP’s frivillige (ulønnede) medlemmer som tak for deres
indsats inviteres en tur i biografen, tilrettelagt som en fælles, men decentral, begivenhed på en bestemt
dag, hvor den samme film, som DP vælger, vises i flere biografer forskellige steder i landet.
FU var ikke overbevist om at biografturen i tilstrækkelig grad af de frivillige blive opfattet som en anerken‐
delse af deres indsats, og dermed opfylde hensigten med brugen af de midler der var afsat i budgettet til
dette. FU fandt at der var brug for mere tid til at overveje sagen og besluttede, at udsætte punktet og gen‐
optage behandlingen på FU mødet i august 2017.

5. Udmøntning af GF beslutning: ”Vi skal undersøge og afprøve muligheder for afholdelse af webi‐
narer
FU behandlede indstillingen med forslag til udmøntning af GF16‐beslutningen om at DP skal undersøge og
afprøve mulighederne for afholdelse af webinarer.
FU besluttede at følgende iværksættes:
‐

Webinar om fagligt relevant emne inden for det liberale område i efteråret 2017 til 12.000 kr. inkl.
moms

og
‐

Podcasts indeholdende præsentation af fem unge forskere og deres psykologiske forskningsfelter i sen‐
sommeren 2017 til 21.435 kr. inkl. Moms

Samt hvis der viser sig et velegnet område.
‐ Webinar om relevant område inden for et anden fagområde i vinteren 2017 til 12.000 kr. inkl. moms

6. Status for indsamling og beskrivelse af psykologiens udvikling
Forretningsudvalget tog orienteringen om status for opgaven med indsamling og beskrivelse af psykologi‐
ens udvikling, jævnfør arbejdsprogrammets pkt.3.8. til efterretning.
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7. Ansøgning om ramme til dimission og studiestart
Forretningsudvalget besluttede at tiltræde indstillingen og bevilgede i alt 30.000 kr. i 2017 til forplejning
mv. til de psykologistuderende i forbindelse med dimission og studiestart 2017 dækkende alle 4 universite‐
ter.

8. Ansøgning fra Arbejdsmiljøudvalget om gentagelse af arbejdsmiljøkurser
Forretningsudvalget drøftede forslaget fra Arbejdsmiljøudvalget om at DP gennemfører et eller flere yderli‐
gere kurser om psykisk arbejdsmiljø. FU fandt at der var forskellige forhold der måtte undersøges yderligere
førend der kunne træffes beslutning i sagen. FU delegerede dette til formanden og næstformanden at
træffe beslutning i sagen når de yderligere informationer forelå.

9. Ansøgning om ekstra økonomi fra Kreds Limfjord
Forretningsudvalget behandlede og godkendte ansøgningen fra Kreds Limfjord og bevilgede kredsen et eks‐
tra tilskud på 15.000 kr. til honorar og forplejning i forbindelse med kredsens generalforsamling i februar
2017, hvor 45 medlemmer havde deltaget. Tilskuddet finansieres af puljen af tilbageførte tilskudsmidler fra
2016. FU præciserede at der fremover kun vil kunne bevilges ekstra tilskud til større arrangementer, der
søges om på forhånd.

10. Udpegninger siden sidst
Thea Sikker og Thomas Iversen havde deltaget i et dialogmøde i Sundhedsstyrelsen om sundhedsfaglig
hjælp til kønsidentitetsforhold.

11. Forberedelse af 12. møde i bestyrelsen, 12. juni 2017
Forretningsudvalget forberedte 12. møde i bestyrelsen.

12. Eventuelt
Arne Grønborg Johansen spurgte om han havde FU’s støtte til at forsøge at stille op som repræsentant for
DP i Forbrugsforeningens bestyrelse. Det sagde FU ja til.

Referat af behandling af punkt mellem FU‐møder om streaming af psykologens rolle i ud‐
trapning af psykofarmaka den 21. juni 2017
Dansk Psykolog Forenings formand og næstformand har den 21. juni 2017 behandlet og godkendt en ind‐
stilling fra sekretariatet om, at fyraftensarrangementet ”En ph.d.‐studerendes forskning: Psykologens rolle i
udtrapning af psykofarmaka” den 13. september 2017 i Aarhus streames med henblik på, at medlemmerne
efterfølgende kan se arrangementet ”on demand” fra DP’s hjemmeside. Tilbuddet fra Livehouse Aps til
15.000 kr. ekskl. moms vælges.
Iværksættelsen af streamingen træder i stedet for den del af FU’s beslutning på mødet den 30. maj 2017
om udmøntning af GF16‐beslutningen om undersøgelse af muligheder for afholdelse af webinarer om
iværksættelse af ’webinar om relevant område inden for et andet fagområde i vinteren 2017 til 12.000 kr.
inkl. moms’.
Referat: Marie Zelander
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