Referat styrelsesmøde d. 3. juli 2018 kl. 17 -20,
Lokation: Gudenåvej 58, Voervadsbro.
Tilstede: Mikael Sonne, Peter Nielsen, Jan Tønnesvang, Mai-Britt Guldin,
Stine Lystrup.
Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra d.26.4.18.
Referat godkendt.
2. Økonomi
Ca. 28.000kr stående på konto. Peter har undersøgt i forhold til
tilskud fra DP. Hvis der står penge på kontoen ved udgangen af
året, får vi ikke tilskud fra DP. DP kan max gøre krav på
tilbagebetaling af tilskuddet. Peter undersøger hvorvidt dette også
gælder tilbagebetaling af tilskud til konferencen på 11.000kr.
Vibeke Larsen efterspørger overførsel af pengene fra det gamle
gestaltforum.
Transport: Transportudgifter ved styrelsesmøder. Det besluttes at
der gøres brug af lave kørselstakst på 1,94kr pr. km.
3. Medlemsstatus
Samme medlemsstatus som sidst. 47 betalende medlemmer. Det
drøftes hvorvidt styregruppen skal betale kontingent. Det besluttes
at styregruppen betaler kontingent.
4. Orientering om henvendelser:
• GPDR – møde i DP d. 16. August.
Stine deltager evt. Lavpraktiske strategier til at opbevare
personfølsomme
oplysninger.
Hvad
gør
vi
fx
med
kontaktoplysningsskema, som vi aktuelt har liggende på googledox.
Tilmelding senest 3. august. Det undersøges om der er
videokonference fra Århus?
• Møder i formandskollegiet.
Formandskollegiet er et forum for formænd fra de forskellige
netværk og selskaber. Mikael har ikke mulighed for at deltage
30.nov 2018. Stine har formentlig heller ikke mulighed for at deltage.
Det besluttes at holde øje med dagsordenen og derefter tage stilling
til deltagelse på ny.
• James Kepner arrangement efterår 2019.
Afventer at Kropsterapeutisk selskab tager kontakt til James Kepner
og vender tilbage til os mhp evt. samarbejde om arrangement I

henholdsvis Århus og Kbh i efteråret 2019. Mikael følger op på
kontakt.
5. IGP generalforsamling - kombineret med arrangement?
Der skal afholdes generalforsamling I perioden fra sept. – udgangen
af November hvert år. Der skal indkaldes til generalforsamling
senest 10 uger inden mødet finder sted. Indkaldelsen skal
indeholde regnskab fra det forudgående år, samt budget for 2019.
Der skal tages stilling til øvrige evt. faglige indhold. Desuden skal
styrelsens/formandens beretninger fremlægges – ligeledes for
2017. Der er ikke nogen på valg. Sidste generalforsamling fandt
sted 21.nov. 2017. Ny dato for generalforsamling torsdag den 22.11
fra kl. 17-20. Fagligt oplæg fra Mikael: Hvad er IGP 1/Indføring I
IGP, varighed ca. 45 min. Efterfølgende refleksion, spørgsmål og
diskussion. Lokation: Århus.
6. IGP arrangement d. 9. 3. 2019
I foråret 9. Marts 2019: Symposium/værkstedsdag.
Forslag til tema om “IGP 2” – videreudviklinger af IGP. Der tages
ikke endeligt stilling til fagligt indhold.
7. ?
8. Evt.
• Forslag om tidsskrift for netværket med lønnet redaktør. Der er tvivl
om hvorvidt medlemsskaren er stor nok til at sikre nok indlæg.
Alternativt forslag om youtube-kanal.
• Idéer til konference/temadage:
Forskellige muligheder vendes. Der tages ikke beslutning om
hverken tema eller indhold.

