
 

Dansk Selskab for Religionspsykologi og Eksistens 

Styrelsesmøde 3.11.2022.  

Virtuelt møde 

 

 

Til stede: Aida Andersen, Heidi Frølund, Carrie Lautrup, Cæcilie Evans, Sebastian Bloch, Peter la 

Cour (referent). Afbud: Dorte Toudal Vifdrup 

1. Formalia omring selskabets dannelse 

Vi har forstået det sådan, at man nu kan melde sig ind via ”Mit DP > selskaber”, og vi går 

således ud fra at der centralt oprettes et medlemsregister. 

Vi er dog endnu ikke klar over, hvorledes vi kan kende til navnene på dette register. Vi 

regner med at kassereren og formanden vil blive holdt løbende ajour med listen over 

medlemmer. 

Aida udformer en skrivelse og sender ud til alle på vores interessetilkendegivelseslister og 

indmeldelsesproceduren 

Der er et uafklaret spørgsmål, der handler om hvordan vi registrerer medlemmer, der ikke er 

medlem af DP – associerede medlemmer. Carrie lover at spørge i DP (Riffat?) 

 

2. Videre etableringsproces 

Der er ingen kommentarer til referatet fra stiftende generalforsamling, og det kan derfor 

lægges på vores nye hjemmeside, der endnu ikke har andet indhold til styrelsens 

sammensætning. 

Vi vedtager, at Peter kontakter Michelle og får lagt følgende op: 

• billeder af styrelsesmedlemmerne 

• baggrundspapir om selskabet 

• de gældende vedtægter 

• nærværende referat 

• Annonce for vores symposium 16. januar 13 - 18 

3. Hvordan gør vi reklame for os selv og for vores symposium d 19. januar 13- 18 

Heidi laver en annoncetekst beregnet til nettet og sender den rundt til alle.  

Der tænkes på annoncering følgende steder: 

• DP Facebookgrupper – både den åbne og den lukkede 

• Facebook for kristne psykologer 

• Eventuelle studenterblade 



Det blev ikke aftalt præcis, hvem der lagde annoncerne op de forskellige steder… 

3. Symposiet 19. januar 

Der blev brainstormet om indholdet: Starte bredt og blive mere praksisrettet – vi skal gøre 

opmærksom på at det er et selskab for ateismer, agnostikere og troeede af alle slags – det er ikke 

et religiøst selskab – vi må godt være ambitiøse, det er et relevant emne for rigtigt mange dele af 

psykologien – januarmødet skal være et state-of-the-art og hvordan-ser-det-ud-herhjemme-

møde. Panel-ide: hvordan ser det ud fra din praksis? Skal det hedde noget med verdenssyn – 

livsforståelser? 

De samlende ideer: 

Selskab for religionspsykologi og eksistens afholder symposium: 

Hvad er psykologien om livsorienteringer og eksistens i dag? 

Der laves en arbejdsgruppe om indholdet bestående af Aida, Heidi, Peter og Dorte. De afholder 

selvstændigt møde om programmet 16.11.2022 kl 15 -17 (over nettet) 

Carrie vil stå for tilmeldinger til symposiet, og Cecilie og Sebastian vil kunne påtage sig andre 

praktiske opgaver, når de opstår. 

4. Forslag til akronym for selskabet 

Der fremkom et enkelt: RELEX 

Der arbejdes videre med dette - forslag meget velkomne. Skal vi ikke også have et logo? 

 

Planlagte møder 

Møde i styrelsen 

10. januar kl 19:30 – over nettet 

 

Arbejdsgruppemøde (Symposium) 

16.11.2022 kl 15 -17 

 

 

Dagsorden punkter til næste gang: 

Symposiet 

Akronym 

Fremtidige aktiviteter 



Overblik over medlemmer og betalingsmåder? 

Associerede medlemmer? 


