
Referat af virtuelt styrelsesmøde SPS – den 21.03.2023. kl. 16-17

Til stede: Susie, Hans, Elin (ref.)

1. Indtjekning hver især, hvordan har vi det?

2. Nyt fra RSU 17.03. - mødet blev aflyst. Elin sender mail til Britt, så hun har vores mail-adresser, 
samt for at høre om vi fremover kan komme kl. 14 eller 14:30 i stedet, så der kan blive en større
grad af gensidig orientering RSU og SPS imellem det tidsrum vi er med. 

3. Nyhedsbrev fra styrelsen til medlemmerne rettet til og sendes ud til medlemmerne denne uge. 
Susie har også fået talt med X om vores hjemmeside, så at referaterne fra SPS nu er at finde 
derinde. OBS vi skal dog have dem klar i pdf-format. Vi kunne høre Mikkel, om vi også måtte 
lægge referaterne fra LFU ud.. ?

4. KKP -møder formål og ordstyring: Debat om hvem der styrer mødet, er det SPS eller DP? Vi 
bliver enige om at det fortsat er SPS, men også at vi derfor bør være to fra SPS på møderne. 
Susie vender den med Mikkel senere på ugen. Tidligere har tonen desværre været meget skarp 
på møderne - men vi kigger fremad, og appelere til at vi holder os til sagen og den gode tone. 

5. Godkendelse af referat af LFU 09.03 – Susie har et par rettelser, hun orientere selv Mikkel om 
disse senere på ugen. 

6. Vores fjerde deltager i LFU-møderne? Susie foreslår, at vi inviterer Egon Lund Christensen, som 
er arbejds-og organisationspsykolog, kommer altid til GF, har kontakt til organisationspsykologisk
selskab, og har hjulpet os sidste år. Vi beslutter at Susie hører ham ad. 

7. Mulige oplægsholdere til  GF - Næstformand Dea Seidenfaden har sagt ja til kl. 16.30 – 17. 15. 
Hun prøver at komme fysisk. Har aftalt vi tales ved, ift. indhold og fokus. Carsten Rene Jørgensen
vil Hans forsøge at få fat i inden Påske.

8. Mulige oplægsholdere til faglige oplæg. Svend Aage Madsen har fordoblet prisen, så vi vælger at 
lade den ligge. Hans foreslår også Niels Bagge fra https://www.dspop.dk/. Måske et billigt eller 
gratis fyraftensarrangement om Dansk Selskab for Personcentreret og Oplevelsesorienteret 
Psykoterapi samt den internationale organisation bagved PCE. https://www.pce-europe.org/ Vi 
aftaler Hans kontakter ham, og hører. Elin forsøger at få kontakt til en der superviserer ift. 
anvendelsen af en ny traumebehandlingsmodel WET (Written Exposure Therapy for PTSD), 
vender tilbage når hun ved mere. Ligeledes får vi høre, om der er gode forslag fra KKP mødet. 

9. Supervision – hvordan og hvornår laver vi en opfølgning? Et fysisk møde ville være ideelt, men 
svært i praksis. Vi aftaler i stedet at Hans kontakter Mette Bentzen, ift. om hun vil ”komme” og 
introducere WonderMe på et af vores virtuelle SPS-møder. Samt om hun vil være med til at stå 
for et WonderMe follow-up møde fx her slut maj, for de selvstændige som savner at finde en 
supervisionsgruppe. Så kan vi nå at annoncere det, i næste nyhedsmail. 

Et af vores medlemmer, Julie Bønnebæk, har fortalt hun selv har fundet 2-3 supervisonsgrupper 
via div. socialemedier - og med lidt knofedt.. Fliden lønner sig også her. 

Mange har svært ved at finde ud af hvad de skal bruge deres Kredse til – men det er jo den 
oplagte ERFA-gruppe, og også et sted hvor man evt. kan finde en supervisionsgruppe. Noget vil 
kunne tale med KKP om den 27/3 – og foreslå dem, at de laver bedre PR på deres hjemmeside 
om hvad de tilbyder medlemmerne. For nuværende står der ingenting på deres hjemmeside, 
udover kontaktinfo.

10. Mentorerne. Hans har sendt en mail ud til mentorerne sidste uge, med invitation til et virtuelt 
opsamlings-møde den 19/4 kl. 19. Seks har tilmeldt sig. En har trukket sig, grundet sygdom. Men
flere fortæller om gode mentorforløb, som nu er afsluttet. 

11. Susie foreslår at vi gør vores hjemmeside mere imødekommende, med et ”Mød styrelsen” som 
bestyrelsen har gjort det. Med et lille billede og en kort intro-tekst, til hver af os.. Det vil give os 
et mere menneskeligt ansigt og i bedste fald medvirker til at motivere flere medlemmer til at 
indgå i styrelsen. Susie kommer med et udkast, og Hans og Elin sender noget der er lidt i tråd 
med det.. til Sussie.

12. Næste virtuelle SPS-møde er den 28.03. kl. 16-17:30. 

https://www.dspop.dk/
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