Referat fra 23. møde i forretningsudvalget onsdag den 4. november 2020
klokken 7:00 – 10:00 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø
Til stede: Eva Secher Mathiasen, Arne Grønborg Johansen og Merete Strømming.
Fra sekretariatet: Jacob Stengaard Madsen (referat).
Afbud fra: Nikolai Cerisier Roitmann.

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

2. Godkendelse af referat af 22. møde i forretningsudvalget 7. oktober 2020
Referat af 22. møde i forretningsudvalget 7. oktober 2020 blev godkendt.

3. Godkendelse af konstituering af Psykotraumatologisk Fagnævn
Hope Cedercrantz blev godkendt som nyt medlem af Psykotraumatologisk Fagnævn.

4. Ansøgning om forlængelse af underskudsgaranti for Nordic Meeting fra 2021 til 2022
Ansøgning om forlængelse af underskudsgaranti for Nordic Meeting fra 2021 til 2022 blev godkendt.

5. Ansøgning om projektbevilling fra Netværksgruppen Psykologer med skavanker
Ansøgning godkendt.

6. Ansøgning om økonomi til færdiggørelse af Emotionskompasset
Forretningsudvalget kunne ikke støtte ansøgningen. DP støtter normalt ikke den slags, og det ses ikke at støtte op
om foreningens vigtigste strategiske mål.

7. Udpegninger siden sidst
Der er ikke sket udpegninger siden mødet i forretningsudvalget 7. oktober 2020

8. Mødeplan for forretningsudvalget januar – marts 2021
Godkendt.

9. Forberedelse af 24. møde/seminar i bestyrelsen
Forretningsudvalget forberedte 24. møde/seminar i bestyrelsen 13. og 14. november 2020.

10. NYT PUNKT: Stillingtagen til udmelding vedrørende omlægning af kurser og arrangementer i Dansk
Psykolog Forening
Forretningsudvalget drøftede stillingtagen til udmelding vedrørende omlægning af kurser og arrangementer i
Dansk Psykolog Forening til virtuel afholdelse.
Der var opbakning til en linje om virtuel afholdelse af centrale kurser frem til udgangen af marts 2021, samt til at
lukke ned for decentrale kurser og arrangementer i samme periode. Det vil være godt med eat kort varsel og
eventuelt undervisning i virtuelle mødeafholdelse.
Decentrale skal også rådes til at udskyde generalforsamlinger i perioden.

11 Eventuelt
Ikke noget.
Referat: Jacob Stengaard Madsen

