
Dagsorden konstituerende virtuelt styrelsesmøde den 

11/12 kl. 15.30 – 19.00. 

 

Deltagere: Niels Morre, Susanne Zajac, Mads Huse, Nanet Nielsen, Søren Mad-

sen, inkl. nyvalgte ressourcepersoner: Pernille Gerner og Daniella Worm Villad-

sen.  

 

1) Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden er godkendt. 

2) Valg af ordstyrer 

Niels vælges som ordstyrer. 

3) Valg af referent 

Søren vælges som referent. 

4) Styrelseskonstituering: formand, næstformand, kasserer, web-ansvarlig 

Niels Morre vælges til formand, Mads Huse vælges til kasserer og næstfor-

mand, Søren Madsen vælges som web-ansvarlig. 

5) Kort om Cand.pæd.psych-arbejdsgruppe. 

Baggrunden for drøftelsen opsummeres af Niels. Niels kontakter Eva Secher for 

at høre om, hvor DP står ift. problemstillingen. Det er et betydningsfuldt punkt 

for en stor del af KAPS’ medlemmer, og derfor vil vi som decentral enhed 

gerne inddrages i eller som minimum informeres om processen med mulighed 

for at kommentere. 

6) Opdatering af navne på hjemmesiden 

Søren skriver til DP for opdatering af hjemmesiden. 

7) Aktuel økonomi og forventeligt budget 2021 

Mads kontakter regnskabsmedarbejder Riffat med henblik på at afklare status 

for KAPS’ økonomi – herunder om alle har betalt for Vingsted. 

8) Evaluering af møde med Eva Secher. 



Indtrykket fra mødet drøftes. Det blev igen kort drøftet, om det skal foreslås, 

at de decentrale enheder også skal have mulighed for at bringe emner i spil til 

Formandskollegiet. 

9) Kort evaluering af voksendagene, herunder GF. 

Helle havde glemt at fremsende kursusbeviser. De er nu modtaget og bliver 

rundsendt snart. 

Der er enighed om, at kursets indhold var godt og relevant. 

Forslaget om at voksendagene skulle ligge på Vingsted er drøftet. Forslaget er 

med henblik på den sociale kontakt, og derfor er det indtil videre udskudt, da 

Covid-19 sandsynligvis besværliggør dette i 2021. 

Hvad angår placeringen af KAPS’ GF 2021, drøftes denne i foråret 2021. 

10) KAPS´styrelses varetagelse af voksenområdet. Temaer og plan. 

På styrelsesmødet indledtes drøftelser af relevante temaer. Pernille og Daniella 

vil gerne mødes med Susanne for at drøfte yderligere problemstillinger og be-

hov på voksenområdet. Dette med henblik på at arbejdsgruppen specificerer 

og formulerer dem til brug for det videre arbejde. Susanne udsender en 

doodle. 

11) Arbejdsprogram 2021-2024: 

- voksenområdet. 

Forslag hertil drøftes af Susanne, Pernille og Daniella, og der følges op på 

dette til næste styrelsesmøde. 

 

- andre områder. 

En kort drøftelse af mulige punkter rummede blandt andet, at der følges op på 

KL-projektet, og at sikre psykologstillinger på det kommunale område, herun-

der både PPR og servicelovsområdet. Vi følger desuden udviklingen på anbrin-

gelsesområdet med henblik på sikre psykolog-fagligheden og psykologers rolle 

på dette område. 

Vi følger op på disse til næste styrelsesmøde. 

 

12) Evt. 



I forhold til næste styrelsesmøde udsender Niels en doodle med forslag til da-

toer omkring februar 2021. 

 Punkter til næste møde: 

- Forholde sig til spørgeskemaet fra Komite for Etik og stillingstagen til de-

res fremtidige funktioner. 

- Drøfte psykologers fremtidige ministrielle tilhørsforhold (Niels sender bi-

lag og advokatundersøgelsen, Mads fremsender referat fra formandskol-

legiet). 

 

 

 

 


