Referat af 2. møde i forretningsudvalget torsdag den 17. august 2017 klokken 16:00 – 19:00
i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø
Til stede: Eva Secher Mathiasen, Merete Strømming, Arne Grønborg Johansen og Nikolai Cerisier Roit‐
mann.
Fra sekretariatet: Marie Zelander (referat)

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

2. Godkendelse af referat af 1. møde i forretningsudvalget
Referatet blev godkendt.

3. Ansøgning om optagelse som fagligt selskab i DP: Dansk Selskab for Psykoanalytisk Psykoterapi
med Børn og Unge.
Forretningsudvalget behandlede en ansøgning fra Dansk Selskab for Psykoanalytisk Psykoterapi med
Børn og Unge (DSPBU) om at blive optaget som fagligt selskab under Dansk Psykolog Forening.
Forretningsudvalget drøftede ansøgningen. Forretningsudvalget fandt at selskabet dækker et fagligt spæn‐
dende og relevant metodeområde og ser som udgangspunkt gerne, at DP kan støtte det faglige arbejde i
selskabet.
Forretningsudvalget fandt det dog vanskeligt at godkende ansøgningen på det foreliggende grundlag, fordi
der i DP regi normalt ikke oprettes nye selskaber inden for specifikke metodeområder, men kun nye selska‐
ber der dækker hele fagområder. Konklusionen blev at DP i første omgang tager en dialog med Psykotera‐
peutisk selskab for at høre om deres syn på evt. samarbejdsmuligheder eller evt. organisering af DSPBU
som en undergruppe under Psykoterapeutisk selskab. Når dette er afdækket forelægges sagen på ny for
forretningsudvalget.

4. Ansøgning om dækning af NGO‐ansatte psykologers deltagelse i netværksmøde
Forretningsudvalget godkendte en ansøgning om at dække udgifterne til at de ca. 10 privatansatte psykolo‐
ger, der arbejder i en NGO, kan deltage i dette års NGO‐dag den 22. september 2016, som er tilrettelagt af
DJØF og DM. Deltagelsen koster 1.200 kr. pr. person og den samlede udgift på ca. 12.000 kr. tages af rådig‐
hedssummen.

5. Ansøgning om økonomisk støtte til stressbehandlingskonference 2017
Forretningsudvalget behandlede en ansøgning fra to psykologer ved Københavns Universitet om økonomisk
støtte på 40.000 kr. til Stressbehandlingskonferencen 2017. Konferencen er en gentagelse og en udvidelse
af Stressbehandlingskonferencen 2016, som DP støttede med 24.240 kr. til konferencemateriale og mar‐
kedsføring, idet DP skulle stå som tydelig medarrangør.
Forretningsudvalget afviste ansøgningen om at støtte konferencen i 2017 med den begrundelse, at DP har
støttet opstarten af konferencen sidste år som en engangs ting, men at DP desværre ikke har mulighed for
at støtte driften af en gentaget konference som denne. Der vil fortsat være mulighed for at annoncere
Stresskonferencen 2017 i fagmagasinet P, mod sædvanlig betaling.
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6. Ansøgning om økonomisk støtte til ”Den spændte hjelm” på Aarhus studenterradio.
Forretningsudvalget behandlede og godkendte en ansøgning fra to psykologistuderende om at yde økono‐
misk støtte på 10.000 kr. til at kick‐starte radioprogrammet ”Den spændte hjelm”.
Det forudsættes, at midlerne bruges til programaktiviteter og ikke til merchandise, samt at initiativtagerne
efter 1 år giver DP en rapport om hvad pengene er brugt til, samt hvilke resultater de har skabt. Studenter‐
sektionen under DP går også ind for projektet. Midlerne tages af de 160.000 kr. der er afsat i DP’s budget
2016 til studenterrekruttering på universiteterne.

7. Forberedelse af 4 møde i bestyrelsen 30. august 2016
Forretningsudvalget gennemgik og kommenterede udkastet til dagsorden for bestyrelsesmødet den 30. au‐
gust 2016.

8. Eventuelt
Ikke noget.
Referent: Marie Zelander
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