Opsamling på punkter til SKRIFTLIG BEHANDLING 17. møde i forretningsudvalget
i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø
I den skriftlige behandling deltog: Eva Secher Mathiasen, Merete Strømming, Arne Grønborg Johansen og
Nikolai Cerisier Roitmann.

1. Godkendelse af dagsorden for mødet i forretningsudvalget
Dagsorden med punkter til SKRIFTLIG BEHANLING blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat af 15. møde i forretningsudvalget 9. januar 2018
Referatet af 15. møde i forretningsudvalget 9. januar 2018 blev godkendt uden bemærkninger.

3. Godkendelse af vedtægter for Sektionen for Privatansatte
Forretningsudvalget godkendte ændrede vedtægter for Sektionen for Privatansatte Psykologer sådan at
sektionens generalforsamling fremover skal holdes i perioden januar‐marts måned og inden udgangen af
marts måned.

4. Godkendelse af vedtægter for Selskabet Interkulturel Psykologi
Forretningsudvalget behandlede udkast til vedtægtsændringer for Selskabet Interkulturel Psykologi.
Med hensyn formulering af formålsparagraffen og hvem der kan optages som medlemmer af selskabet
fandt forretningsudvalget, at det ikke er tilstrækkeligt kun at stille krav om at være optaget af eller gå ind
for selskabets fagområde uden at have erfaring med eller aktuelt arbejde indenfor området.
Forretningsudvalget besluttede at bede selskabet om at rette sine vedtægter til sådan, at de er i overens‐
stemmelse med formålsparagraffen for faglige selskaber, som fremgår af DP’s love § 18 stk. 7 og normal‐
vedtægten for selskaber § 2, hvoraf fremgår at selskaber har til formål at fremme udviklingen af selskabets
psykologfaglige område og samtidig at tydeliggøre de faglige krav til optagelse.

5. Godkendelse af forhøjet dagspris på kursus: Sleep Treatment for Adults
Forretningsudvalget godkendte, at dagsprisen for kurset ”Sleep Treatment for Adults ‐ Cognitive Be‐havio‐
ral Therapy for Insomnia (CBT‐I) and Exposure, Relaxation, and Rescripting Therapy (ERRT)” der afholdes
den 27.‐28. august 2018, overstiger den af bestyrelsen vedtagne dagspris for kurser udbudt i DP´s centrale
kursusvirksomhed på 1.804 kr.
Dagsprisen for kurset vil i stedet være 2.294 kr.

6. Ansøgning om underskudsdækning vedrørende kursus forhåndsgodkendt til det obligatoriske
specialiseringsmodul ”Diagnostik og Psykopatologi” modul 6.4.4.2.1.
Forretningsudvalget besluttede at afslå ansøgningen fra Børne‐ og Familiepsykologisk Selskab om under‐
skudsdækning med den hovedbegrundelse, at selskabet i lighed med alle andre decentrale enheder modta‐
ger økonomisk tilskud fra DP centralt, som selskabet sammen med det kontingent de selv opkræver, kan
disponere over inden for ret frie rammer. Til denne dispositionsret er der samtidig knyttet en forventning
om, at selskabet planlægger og prioriterer sine aktiviteter i god tid og lægger budgetter, der kan holde. For‐
retningsudvalget råder samtidig selskabet til fremover at fastsætte kursuspriser efter de faktiske omkost‐
ninger og lave kontrakter med undervisere sådan, at aftalen om undervisning bortfalder, såfremt der ikke
er et tilstrækkeligt antal tilmeldinger.
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Det var oplyst at et lignende kursus blev udbudt i maj 2017. Forretningsudvalget vurderede derfor også, at
kurset med fordel kan rykkes til 2019.

7. Udpegninger siden sidst
Forretningsudvalget tog til efterretning, at Anna Aamand og Asmus Vogel er udpeget til arbejdsgruppe til
udarbejdelse af nationale anbefalinger til forløb for mennesker med demens samt at Susanne Kastgaard er
udpeget til referencegruppe for håndbøger med vidensbaserede anbefalinger til social‐ og sundhedsfaglig
praksis på demensområdet.

8. Eventuelt
Ikke noget
Opsamling: Susanne Hørdam
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