
Referat af styrelsesmøde SPS – den 06.12.22. kl. 17-18.

Zoommøde, med Susie, Hans, og Elin (ref.)

 Personlig check in – hvordan har vi det hver især lige nu..?

 Vores egen evaluering af GF, beslutning om dato og lokation næste år

Lokalisationen god, maden mindre god, burde have booket en DJ

Hans undersøger mulighederne for lokaler og mad mv. i Vejle

GF23 – den 04.11.23.

 Medlemmernes evaluering af GF, hvornår ud og hvordan?

Hans sender udkast af et MonkeySurvey spørgeskema ud til gennemsyn af styrelsen, 
før det sendes ud - med svarfrist på 2 uger. .

Vi sender ud til alle 70 tilmeldte, selvom kun 60 deltog (40 fremmødte, 20 online)

 Tilbagemelding på forslaget fra Louise Svendsen´s til fagligt oplæg (jeg sender jer snarest muligt 
begge mail ang. dette)

Susie ringer til Louise og orientere om at vi – takker for spændende indput tilbage i 
efteråret, men at vi desværre ikke kan tilbyde hjælp til afvikling. Dels grundet vores 
økonomiske ramme (10.000 for to timers fagligt indput), selve rammen (Zoommøde, 
ikke super egnet til dette tema). Men vi tænker der kunne være andre aktører i DP, som
kunne være lige så oplagte til at samarbejde om det, da emnet er relevant for alle 
psykologer (fx Selskab for Krop-Psykoterapi i DP). 

 Punkter til årshjulet – 

Susie kommer med 8 relevante punkter.. (Styrelsesmøder, LFU, KKP,  RSU, 
Nyhedsbreve, Faglige oplæg, GF). Vi noterer os de datoer vi har, og afventer de sidste

Nyhedsbrev til medlemmerne ca. 4 x. årligt (jan/feb, mars/april, juni/juni, sept./okt)

Susie taler med Mikkel, om hvordan vi får inviteret de uautoriserede kandidater

Indhold i første Nyhedsbrev: Konstituering, velkomst til nye medlemmer og præcisere 
den nye vedtægtsændring desangående, mv.

 Evt. 

Susie laver opdateringer på hjemmesiden, ift. konstituering og at uautoriserede 
kandidater nu også er velkomne i op til 4 år, mv.

 Plan for næste møde:

Update Survey, til tilmeldte meldemmer fra GF22

Update Årshjul, Elin kommer med nyt udkast med inspiration fra Susies

Update ift. invitation til nye medlemmer og hvordan vi holder styr på de ”4 år”

Update ift. reetablering af vores SPS-mail og -arkiv

Opdatering fra Lis Ethelberg, ift. arbejdet med den nye autorisationsordning samt 
hvordan vi kan bidrage i den proces. 

 Nyt zoom-møde aftalt den 13.12.22. kl. 17

/ Elin, Kbh. den 06.12.22. 


