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12. august 2022/ Sagsnr. 2022-2768

Referat af 9. møde i forretningsudvalget 
9. august 2022, kl. 8:30-10:00

Deltagere: Dea Seidefaden, Joël C. Boukris, Kristin Munch-Kristiansen (indtil kl 9.15) og Rose-Marie Molle-
rup 

Fra sekretariatet deltog: Jacob Stengaard Madsen 

Mødeleder: Dea Seidenfaden 

Referent: Jacob Stengaard Madsen 

Nr. 

1 Godkendelse af dagsorden for 9. møde i forretningsudvalget 9. august 2022 

Dagsorden for 9. møde i forretningsudvalget 9. august 2022 blev godkendt.  

2 Godkendelse af referat af 8. møde i forretningsudvalget 13. juni 2022 

Referat af 8. møde i forretningsudvalget 13. juni 2002 blev godkendt.  

3 Forberedelse af 10. møde i bestyrelsen 20. august 2022 

Forretningsudvalget drøftede forberedelse af mødet 20. august 2022. Der er bestyrelsessemi-

nar 19. august kl. 9-18 og bestyrelsesmøde 20. august 2022, kl. 9-12. begge dele på Hotel Kong 

Arthur i København. Der skal oplyses om praktiske forhold til bestyrelsen. 

Forretningsudvalget drøftede punkt 6. Halvårsregnskab 1. halvår 2022. Dea Seidenfaden ud-

trykte ønske om, at indtægtssiden bliver udspecificeret, så det er muligt at se fordelingen på 

forskellige kontingenter.  

Jacob Stengaard Madsen forklarede, at halvårsregnskabet dokumenterer, at personaleomkost-

ningerne har været for høje i 1. halvår 2022. Dette er håndteret med tilpasningsplanen, der er 

gennemført før sommerferien. Der blev også gjort opmærksom på, at det vurderes at være van-

skeligt at anvende alle de ressourcer, der er budgetteret til de politiske udvalg- Der har været 

mange aktiviteter, men de trækker ikke så mange ressourcer.  

Punkt 7 om specialistområdet blev drøftet, herunder om der var nok forskellige vinkler på ud-

fordringerne. Der er forsøgt inkorporeret forskellige vinkler ved at citere fra de forskellige inte-

ressenter i materialet. 

Punkt 8 om AP 1.3 om varetagelse af interesser for psykologer i liberalt erhverv blev også 

vendt. Det skal afklares, hvornår Operate-kampagne skal køre. Der sker inddragelse af SPS. 

4 Godkendelse af oprettelse af Netværk for spirituelt orienterede psykologer 

Oprettelse af Netværk for spirituelt orienterede psykologer blev drøftet. Forretningsudvalget 

besluttede at løfte sagen til drøftelse i bestyrelsen. Sagen tilføjes til BM10. 
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5 Ansøgning fra Netværk for Uddannelsespsykologer om dækning af transportomkostnin-

ger til oplægsholder på netværksmøde 

Ansøgningen blev godkendt. Der er tale om et mindre beløb til et formål, som lægger inden for 

de formål, foreningen gerne vil have mere af.  

6 Eventuelt 


