Referat af 7. møde i forretningsudvalget 9. februar 2017
Til stede: Eva Secher Mathiasen, Merete Strømming, Arne Grønborg Johansen og Nikolai Cerisier Roitmann.
Fra sekretariatet: Marie Zelander (referat).

1. Godkendelse af dagsorden for forretningsudvalgsmødet
Dagsorden for mødet blev godkendt med tilføjelse af nyt punkt 7 om Nye lokaler i Århus og nyt punkt 8 om
Børnesagkyndige.

2. Godkendelse af referat af skriftlig behandling af punkter på 6. møde i forretningsudvalget
Referat af den skriftlige behandling af dagsordenen blev godkendt.

3. Genfremsættelse af ansøgning om oprettelse af DSBU som fagligt selskab under Dansk Psykolog
Forening (udsat fra 6. FU‐møde)
Forretningsudvalget drøftede den genfremsatte ansøgning fra Dansk Selskab for Psykoanalytisk Psykote‐
rapi (DSPBU) om optagelse som fagligt selskab i Dansk Psykolog Forening.
DP godkender normalt kun nye faglige selskaber som dækker et helt fagområde og ikke kun et specifikt me‐
todeområde. Derfor havde mulige samarbejdsmuligheder mellem DSPBU og Dansk Psykoterapeutisk Sel‐
skab under DP været afsøgt, men uden held. Samlet fandt forretningsudvalget at DSPBU dækker et spæn‐
dende og relevant fagligt område som DP gerne vil støtte. Forretningsudvalget besluttede derfor at god‐
kende, at selskabet optages som et selskab under DP, med bemærkning om at der pt. overvejes om der skal
foreslås forskellige ændringer i DP’s selskabsstruktur, og at disse eventuelt vil kunne få betydning for
DSPBU’s placering i foreningen.
I forbindelse med godkendelsen opfordres DSPBU til at samarbejde med andre relevante decentrale enhe‐
der under DP med tilgrænsende fagområder om fx kurser mm. Selskabet orienteres også om at faglige sel‐
skaber under DP indgår i foreningens decentrale struktur, hvilket betyder at det er gratis at annoncere og
afholde kurser og arrangementer i DP’s lokaler. Endvidere indebærer det en forventning om deltagelse i de
halvårlige formandskollegiemøder, og at selskabet når det er relevant vil blive bedt om at bidrage til hø‐
ringssvar, som DP afgiver til myndigheder mm.

4. Ansøgning om etablering af Selskab om Integrativ Gestalt Praksis (IGP) (udsat fra 6. FU‐møde)
Forretningsudvalget behandlede ansøgning om etablering af nyt fagligt selskab under DP om Integrativ
Gestalt Praksis (IGP).
Forretningsudvalget besluttede at godkende, at der kan oprettes et nyt fagligt netværk under DP, dæk‐
kende det foreslåede område: Integrativ Gestalt Praksis. Til godkendelsen knyttes en bemærkning om at
der pt. overvejes om der skal foreslås forskellige ændringer i DP’s selskabsstruktur, og herunder struktu‐
ren for faglige netværk, og at disse eventuelt vil kunne få betydning for netværkets placering i forenin‐
gen.
I forbindelse med godkendelsen opfordres netværket til at samarbejde med andre relevante decentral en‐
heder under DP med tilgrænsende fagområder om fx kurser mm. Netværket orienteres også om at faglige
netværk under DP indgår i foreningens decentrale struktur, hvilket betyder at det er gratis at annoncere og
afholde kurser og arrangementer i DP’s lokaler. Endvidere indebærer det en forventning om deltagelse i de
halvårlige formandskollegiemøder, og at netværket når det er relevant vil blive bedt om at bidrage til hø‐
ringssvar, som DP afgiver til myndigheder mm.
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5. Styrelsesmedlemmers organisationsforhold – opfølgning på bestyrelsens beslutning på mødet
den 17. januar 2017
Forretningsudvalget drøftede sagen og konstaterede, at det har vist sig, at der ikke er de muligheder for
associeret medlemskab af andre sektioner, som bestyrelsen lagde vægt på under sin første behandling.
Forretningsudvalget nåede på denne baggrund frem til at bestyrelsen bør genbehandle sagen, da præmis‐
serne for bestyrelsens konklusion er anderledes end forudsat.

6. Stillingtagen til tilbud fra RUNA om tegning af injurieforsikring
Forretningsudvalget drøftede et tilbud fra RUNA forsikring om at udvide den kollektive erhvervsansvarsfor‐
sikring til også at omfatte injuriesager og sager om torterstatning. Tilbuddet var indhentet på baggrund af
en henvendelse fra Selskab for Børnesagkyndige Psykologer. Forretningsudvalget fandt at tilbuddet var me‐
get dyrt, idet DP’s forsikringspræmie ville stige fra 47.000 kr. til 292.000 kr. årligt, det vil sige en stigning på
245.000 kr. om året. Forretningsudvalget tilsluttede sig indstillingen om i stedet at fortsætte med den nu‐
værende ordning, som betyder, at børnesagkyndige og andre medlemmer, der stævnes i sager om injurier
o. lign. fortsat kan modtage rådgivning i sekretariatet og desuden bevilges advokatbistand frem til en evt.
retssag er afsluttet. Selskabet for børnesagkyndige informeres om denne beslutning. Øvrige medlemmer
på det liberale område informeres også generelt om de forsikringsordninger DP har.

7. Nye lokaler i Århus
Marie Zelander orienterede om status i forhold til at finde nye lokaler til DP i Århus. Hun præsenterede et
forslag til et eventuelt nyt projekt om leje af nye større og bedre lokaler, fortsat sammen med Journalistfor‐
bundet, som alternativ til projektet om etablering af et fælles Akademikerhus sammen med flere andre or‐
ganisationer, hvis dette ikke bliver til noget.
Forretningsudvalget fandt, at det alternative projekt var interessant og besluttede, at indstille til bestyrel‐
sen at der parallelt kan arbejdes videre med dette projekt, herunder at den økonomiske ramme accepteres
som forhandlingsudgangspunkt.

8. Børnesagkyndige
Eva Secher Mathiasen orienterede mundtligt om forskellige drøftelser med forskellige medlemmer af Sel‐
skab for Børnesagkyndige Psykologer vedrørende selskabets og DP’s holdning til placeringen af børnesag‐
kyndige sager henholdsvis under domstolene og/eller i statsforvaltningerne. Forretningsudvalget tog orien‐
teringen til efterretning og lagde vægt på at foreningens politiske holdning bør basere sig på formulering af
faglige krav til at håndtere disse sager bedst muligt og foreningen ikke bør forholde sig til hvilken / hvilke
instanser, der er de bedst egnede. Det er et strukturelt spørgsmål og et myndighedsanliggende.

9. Forberedelse af 9. møde i bestyrelsen, 22. – 23. februar 2017
Forretningsudvalget gennemgik og kommenterede udkast til dagsorden for bestyrelsesmødet den 22. – 23.
februar 2017.

10. Eventuelt
Ikke noget.
Referat: Marie Zelander
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