Referat af 11. møde i forretningsudvalget 22. august 2017
Til stede: Eva Secher Mathiasen, Merete Strømming, Arne Grønborg Johansen og Nikolai Cerisier Roitmann
Fra sekretariatet: Marie Zelander (referat)

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

2. Godkendelse af referat af 10. møde i forretningsudvalget tirsdag den 30. maj 2017
Referat af 10. møde i forretningsudvalget tirsdag den 30. maj 2017 blev godkendt med rettelse af en enkelt
stavefejl.

3. Ansøgning om ekstra økonomi til medlemsrettede aktiviteter
Forretningsudvalget behandlede de 8 ansøgninger, der var modtaget fra decentrale enheder om ekstra til‐
skud til større medlemsarrangementer i den første ansøgningsrunde 2017. Anden runde er i november
2017.
I denne runde var der mulighed for at bevilge ekstra tilskud inden for en ramme på op til 185.500 kr. Forret‐
ningsudvalget fandt, at der ud over kriteriet om der skal være tale om større arrangementer også ved be‐
handlingen af ansøgningerne bør lægges vægt på balancerne mellem landsdelene, ansøgninger der vedrø‐
rer aktiviteter som ligger inden for enhedens formål, som har en ekstraordinær karakter og ligger uden for
hvad enheden i forvejen har økonomiske midler til at gennemføre, samt ansøgninger der fremmer et stra‐
tegisk sigte i DP.
a. Kreds Vestsjælland
Kredsen havde ansøgt om 20.000 kr. til et kursus om dissociation/personlighedsforstyrrelser, ICD11 og
DSM‐5.
Forretningsudvalget besluttede at afslå ansøgningen med den begrundelse, at det ikke er et større med‐
lemsarrangement og det ikke har en ekstraordinær karakter.
b. Kreds Ringkøbing
Kredsen havde ansøgt om 40.000 kr. til en kursusdag med Svend Aage Madsen.
Forretningsudvalget besluttede at afslå ansøgningen med den begrundelse, at der ikke var tale om et eks‐
traordinært arrangement, idet der blev henvist til at det samme kursus udbydes af DP centralt og gennem‐
føres 4 gange i 2017 og 2 gange i 2018 både i København og Aarhus.
c. Kreds Limfjord
Kredsen havde ansøgt om 54.000 kr. til et landsdækkende gratis medlemsarrangement ”Stockholmsgade
møder Stockholmsgade – psykologien og kunsten møder hinanden” omfattende besøg på kunstmuseet
Hirschsprungske Samling, lidt længere henne ad Stockholmsgade og i DP’s lokaler.
Forretningsudvalget fandt, at der var tale om en spændende idé og besluttede, i stedet for at yde ekstra
tilskud af denne pulje, at foreslå kredsen et samarbejde om dette arrangement, som en god måde at aner‐
kende det store frivillige arbejde, som mange medlemmer yder i DP, og som der er afsat midler til i budget‐
tet.
d. Gerontopsykologisk Selskab
Selskabet havde ansøgt om 10.000 kr. til et specialiseringskursus i gerontopsykologi om ensomheden og
døden.
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Forretningsudvalget besluttede, at imødekomme ansøgningen, fordi der er tale om ekstraordinært arrange‐
ment og et kursus, der fremmer det strategiske sigte at udvikle gerontoområdet.
e. Selskabet Danske Neuropsykologer
Selskabet havde ansøgt om 15.000 kr. til at invitere Brian Levine, som særlig gæst til at holde et oplæg om
hukommelsen på selskabets årsmøde 2017.
Forretningsudvalget besluttede at imødekomme ansøgningen, fordi der er tale om et ekstraordinært tiltag.
Bevillingen gives under forudsætning af at selskabet ikke i forvejen har mulighed for at dække udgiften via
selskabets egne økonomiske midler fra tilskud og bankindestående.
f. Selskab for Misbrugspsykologi
Selskabet havde ansøgt om 80.000 kr. til at optage og vise en videokonference med Irvin Yalom for primært
DP’s medlemmer.
Forretningsduvalget besluttede at afslå ansøgningen med den begrundelse, at arrangementet ikke direkte
retter sig mod selskabets faglige område, misbrugsområdet, men mere vedrører psykoterapi mere gene‐
relt. Desuden er beløbet der søges om er rigtig stort i forhold til at bruge det på en enkelt aktivitet som
denne.
g. Selskab for Børnesagkyndige
Selskabet havde ansøgt om 147.000 kr. til et internatkursus for selskabets medlemmer i observationsmeto‐
den, Marshark Interaction Method (MIM) med henblik på at opkvalificere medlemmerne fagligt.
Forretningsudvalget besluttede, at imødekomme ansøgningen for så vidt angår de 47.000 som vedrører
honorar, transport og ophold for oplægsholderen Saara Salo. Internatomkostningerne må dækkes af delta‐
gerne selv. Forretningsudvalget begrundede beslutningen med, at det er et ekstraordinært arrangement
der klart ligger inden for selskabets område. Forretningsudvalget lagde vægt på at arrangementet kan
samle medlemmer på tværs af domstols‐ og statsforvaltningsområderne.
h. Netværk for Yngre Psykologer
Netværket havde ansøgt om 5.370 kr. til fagligt oplæg ved Tine Wøbbe om psykologens arbejde i retspsyki‐
atrien samt forplejning i forbindelse med generalforsamling i Netværket for Yngre Psykologer, 2017.
Forretningsudvalget besluttede at imødekomme ansøgningen med den begrundelse, at der er tale om et
strategisk sigte med at stimulere aktiviteten i netværket for denne gruppe psykologer

4. Godkendelse af vedtægter for Selskab for Psykoanalytisk Psykoteratpi med Børn og Unge
Forretningsudvalget godkendte udkastet til vedtægter for Selskabet for Psykoanalytisk Psykoterapi med
Børn og Unge under DP.

5. Godkendelse af vedtægter for Psykologfaglig Netværk for Integrativ Gestalt Praksis (IGP)
Forretningsudvalget godkendte udkastet til vedtægter for Psykologfagligt Netværk for Integrativ Gestalt
Praksis (IGP) under DP.

6. Ansøgning om midler til udvikling af PPR efteruddannelse
Forretningsudvalget behandlede ansøgningen fra Kursusudvalget om at der i 2017 tilføres kr. 74.725 kr.
inkl. moms til kursusområdet til dækning af omkostninger til udvikling af koncept for efteruddannelsen og
kurser som udbydes indenfor konceptet. Dette gøres ved afholdelse af en fire timers workshop for undervi‐
sere med oplæg ved Thomas Harbo og faciliteret af konsulent Henning Strand og efterfølgende udvikling af
kurser ved undervisere.
Forretningsduvalget overvejede under behandlingen af sagen om den burde forelægges bestyrelsen på
grund af beløbets størrelse og på grund af det yderligere underskud som ansøgningen, hvis den imødekom‐
mes, medfører på kursusområdet. Forretningsudvalget nåede frem til at man godt kunne behandle sagen i
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forretningsudvalget i lyset af at bestyrelsen har besluttet at delegere flere sager, herunder sager om øko‐
nomi til forretningsudvalget.
Forretningsudvalget besluttede herefter at imødekomme ansøgningen og bevilge de 74.725 kr. som en
ramme for projektet, sådan at der kan bruges op til dette beløb til udvikling af den foreslåede PPR uddan‐
nelse.

7. Anerkendelse af frivilligt arbejde – fortsat
Forretningsudvalget besluttede at skrinlægge det tidligere forslag om en national biografvisning og i stedet
indlede et samarbejde med Kreds Limfjord om deres forslag til arrangementet: ”Stockholmsgade møder
Stockholmsgade – psykologien og kunsten møder hinanden” (se under punkt 2).

8. Status for Årsmødet 2017
Forretningsudvalget takkede for orienteringen om status for Årsmødet 2017 og tog den til efterretning.

9. Udpegninger siden sidst.
Der var ingen bemærkninger til punktet.

10. Foreberedelse af 13. møde i bestyrelsen, 31. august 2017
Forretningsudvalget gennemgik dagsordenen og forberedte 13. møde i bestyrelsen.

11. Eventuelt
Der var ikke noget under punktet.
Referent: Marie Zelander
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