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Dato: lørdag d. 30.januar 2021
Sted: TEAMS videomøde
Tidspunkt: Kl. 11-13

Referat
Styrelsesmøder i Børneneuropsykologisk selskab
Deltagere: Formand Birthe, Luise, Anna og Mia
Afbud: Næstformand Kitt
Referent: Mia
Faste
punkter

Vedrørende

Bilag

Tovholder

1

Godkendelse af referat
fra sidste møde

Alle godkender

Mia

2

Godkendelse af
dagsorden

Tilføjelse af punkt for at aftale
datoer for kommende møder.

Alle

3

Websiden siden sidst

Alle er enige om, at den skal
opdateres bedre fremadrettet ift. at
der skal være billeder af styrelsen,
link til info om temadage, kurser
skal på forsiden.

Kitt

Birthe skriver til Michelle: Link til at
melde sig ind i selskabet skal
slettes fra forsiden. Der skal stå
ønsker du at melde dig ind i
selskabet så til selskabets mail.
4

Kurser aktuelt og
planlagte

74423: Hvad mangler der:
Afklar hvor regning skal
sendes til, det skal være til
styrelsens mail eller
Luises.
Introduktion til
kursus/velkomst
v.Mia/Anna
Der kommer til at være
flere pauser undervejs,
grundet anbefalinger fra
DP
Der sendes en mail ud til
deltagere om info + at
kursusbeviset først
udleveres når hele kurset
er afholdt.

Anna og
Mia

Luise
GF marts 2021: Aflys dato og send
ny ud. 18. juni bliver den nye dato.
Tidspunkt er kl.12-15. Der booket
lokale i DP i KBH. Der skal sendes
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mail ud om at folk skal sætte kryds
i kalenderen.
På det konstituerende møde vil
styrelsesgruppen drøfte
arbejdsopgaver og arbejdsfordeling
i styrelsen.
Anna har en bekendt, som gerne vil
stille op som suppleant.
Kontrakt m Jane Evald, lokale
Endnu ikke lavet kontrakt.
5

Økonomi aktuelt

Der er flere som har meldt sig ind
og betalt kontingent. Cirka 17 har
meldt sig ind siden november.

Luise

Der er blevet trukket noget rente,
fordi der står penge på kontoen.
Det har samtidig været begrænset
med udgifter ift. transport og
overnatninger grundet corona.
6

Medlemshenvendelser
m.m.

Nogen har spurgt til prisen på
kurset, som ikke er fremgået af
hjemmesiden.

Anna

7

Netværk med andre
selskaber og foreninger

NORDIC MEETING 2021
Generel update: Hjemmesiden
omkring det er blevet flot og
levende. Der er begyndt at rulle
tilmeldinger ind.
Det endelige program kommer
snarest muligt. Link til hjemmeside
for Nordic meeting skal ind og
lægge ind på vores hjemmeside.

Birthe

Vi følger op i april, om vi kan få et
ekstra styrelsesmedlem med.
8

Andet / orientering

Vi havde planlagt et fysisk
fyraftensmøde v. Lona Bjerre i april.
Den er ikke annonceret ud, så
måske den skal skubbes til maj,
hvis oplægsholder er klar på det.
Birthe undersøger dette.

Birthe

På hjemmesiden skal medlemmer
orienteres om datoer for
kommende arrangementer, samt
skrive at der er fuldt booket for det
kommende kursus:
Udredningsprocedure.
9

Nye datoer for at
mødes:

Styrelsesmøde:
09.03., kl.19
Birthe inviterer over TEAMS

Alle/Birthe

10

Næste nyhedsbrev

Birthe udformer et nyhedsbrev og
sender til Michelle. I nyhedsbrevet

Birthe
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skal der stå info om GF dato og
sted, at kommende kursus er fuldt
booket. Evt. noget om NORDIC
MEETING.
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