side1 af 3

Dato: tirsdag d. 7. september 2021
Sted: TEAMS videomøde
Tidspunkt: Kl. 19:00-20:00

Referat
Styrelsesmøder i Børneneuropsykologisk selskab
Deltagere: Formand Birthe, næstformand Kitt, Luise, Anna, Mia og
Kristina
Afbud: Formand Birthe deltager de første 30 min.
Referent: Kristina

Faste
punkter

Vedrørende

Bilag

Tovholder

1

Godkendelse af referat
fra sidste møde

Birthe efterspurgte referatet fra
konstituerende styrelsesmøde på
hjemmesiden, men vi har ikke
modtaget noget referat fra det
konstituerende møde. Birthe
efterspurgte særligt vores
styrelsesmøde kalender, og den er
nu vedlagt dette referat. Hun
efterspurgte også formandens
beretning i referatet fra
Generalforsamlingen, og denne ville
Birthe fremsende. Referatet fra
Generalforsmalingen er på
hjemmesiden (siden 5/7).

2

Godkendelse af
dagsorden

3

Websiden siden sidst

Datoer for møder skal sættes på.

4

Kurser aktuelt og
planlagte

Luise har korresponderet med
Carsten Reidies Bjarkam angående
et specialistgodkendt kursus:
”udvikling i neuropsykologisk
perspektiv”. Dato er afklaret 16-18
marts og 4-5 april 2022, Århus.
Prisen for kursus er ikke afklaret.
Der skal flere fra styrelsen indover
arbejdet med kursusplanlæggelse.
Mia og Anna vil genre dele
tjenesten med Luise. De vil
dobbelttjekke med sine respektive
arbejdspladser, og vende tilbage til
Luise efterfølgende.

5

Økonomi aktuelt

Der er underskud fra konference

Alle
Kitt

Luise
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grundet COVID-19 situation, og
deltagere der blev nødt til at
trække sig i sidste øjeblik. Det
endelige regnskab og hvordan vi
sammen med DP kommer igennem
det økonomiske, er ikke færdig
udregnet og drøftet med DPs
administrative afdeling.
6

Medlemshenvendelser
m.m.

Der mangler flere indbetalinger fra
medlemmer. Luise vil sende ud et
brev angående indbetaling af
kontingent.
Der er opstået den situation, at
flere tænker de er medlemmer af
Børneneuropsykologisk selskab,
uden at de er betalende
medlemmer. Dette har resulteret i
at flere har fået NORDIC MEETING
konferencen til nedsat pris.
Birthe vil kontakte meeting planner
angående en liste med deltagere til
årets NORDIC MEETING 2021 FESN
og sende denne til Luise for
gennemgang.

7

Netværk med andre
selskaber og foreninger

Der bliver holdt NORDIC MEETING
2021 FESN møde torsdag.
Næste europæiske konference
bliver holdt i 2023 i Grækenland.
Konferencen vil blive drøftet ved
mødet.
Vi har en international post der kan
bruges til rejse i forbindelse med
deltagelse i NORDIC MEETINGs,
men mangler en i styrelsen, der er
tilknyttet et universitet, for
udnyttelse af posten. Det opfordres
til at søge sig ind i foreningen
dersom dette er af interesse.
Principperne for økonomisk ansvar i
forbindelse med Nordisk meeting
fremover vil blive genovervejet
forud for tilsagn til medarrangøraftale fremover.

8

Andet / orientering

Anna tager over ansvar for
håndtering af mail i løbet af
oktober.

9

Kommende møder

6. oktober kl 17:30-21:00.
Fyraftensmøde med Lona Bjerre.
Lokaler: DP København.

Birthe
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20. november kl 10:30-16:00.
Lokaler: DP København.
5. januar kl 19:00-21:00.
Telefonmøde over TEAMS.
8. februar kl 19:00-21:00.
Telefonmøde over TEAMS.
11. marts. Generalforsamling i
Århus.
10

Næste nyhedsbrev
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