Referat af 21. møde forretningsudvalget onsdag den 16. september 2020
klokken 7:00 – 10:00 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø
Til stede: Eva Secher Mathiasen, Nikolai Cerisier Roitmann og Arne Grønborg Johansen.
Fra sekretariatet: Jacob Stengaard Madsen, referat.
Afbud fra: Merete Strømming.

1. Godkendelse af dagsorden for forretningsudvalgsmødet
Dagsorden for forretningsudvalgsmødet blev godkendt.

2. Godkendelse af referat af 19. møde i forretningsudvalget 19. maj 2020 SKRIFTLIG BEHANDLING
Referat af 19. møde i forretningsudvalget, 19. maj 2020 blev godkendt uden bemærkninger.

3. Godkendelse af vedtægtsændringer Dansk Sundhedspsykologisk Selskab
Forretningsudvalget behandlede det indsendte forslag til nye vedtægter og bad sekretariatet sammenligne ved‐
tægterne med normalvedtægterne.

4. Godkendelse af vedtægtsændringer Social‐ og Beskæftigelsespsykologisk Selskab
Forretningsudvalget behandlede det indsendte forslag til nye vedtægter og bad sekretariatet sammenligne ved‐
tægterne med normalvedtægterne.

5. Ansøgning fra KAPS om forlængelse af aftale om køb af sekretariatsbistand
Forretningsudvalget godkendte ansøgningen fra KAPS om fortsat køb af 3½ times ugentlig sekretariatsbistand.
Aftalen forlænges med 1 år, det vil sige fra 1. november 2020 til 31. oktober 2021. Hvis KAPS ønsker at forlænge
aftalen derudover, skal der søges igen.

6. Ansøgning om projektbevilling til Netværk for Uddannelsespsykologer
Ansøgningen fra Netværk for Uddannelsespsykologer om projektbevilling for regnskabsåret 2021 blev godkendt.
Eventuelle uforbrugte midler skal tilbageføres Dansk Psykolog Forening.

7. Konstituering af Børneneuropsykologisk Fagnævn
Forretningsudvalget godkendte indstillingen af Kit Boel som medlem af Fagnævnet for Klinisk Børneneuropsyko‐
logi.

8. Udpegninger siden sidst
Forretningsudvalget tog til efterretning, at:
Kim Juul Larsen, Psykolog og leder af Psykologteamet i Odense kommune, er udpeget til Sundhedsstyrelsens ar‐
bejdsgruppe for indsatsen i forhold til det primære sundhedsvæsen og den psykosociale indsats i kommunerne i
forbindelse med 10 årsplanen for psykiatrien.
Rose‐Marie Mollerup, Psykolog, specialistuddannet i psykopatologi, og Lisbeth Böttzauw, Ledende specialpsykolog,
er udpeget til Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe for indsatsen i den regionale psykiatri i forbindelse med 10 årspla‐
nen for psykiatrien.

Ann‐Janet Hansen, Specialpsykolog i børne‐ og ungdomspsykiatri, og Margit Koudal Nielsen, Specialpsykolog i
børne‐ og ungdomspsykiatri, er udpeget til Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe for indsatsen i forhold til børn og
unge i forbindelse med 10 årsplanen for psykiatrien.
Eva Secher Mathiasen, formand i Dansk Psykolog Forening, og Jakob Lind Bern, Specialpsykolog i Psykiatrien i Re‐
gion Syddanmark, er udpeget til Sundhedsstyrelsens følgegruppe for 10 årsplanen for psykiatrien.

9. Forberedelse af 23. møde i bestyrelsen
Forretningsudvalget forberedte dagsorden og materiale til 23. møde i bestyrelsen.

10. Eventuelt
Ikke noget.
Referat: Jacob Stengaard Madsen

