Det psykologfaglige IGP netværk
Styregruppe møde
d. 30. 8. 2018
Dagsorden
0. Referat fra sidste styrelsesmøde
Referat godkendt.
Det besluttes at lægge alle beslutningsreferater
fra afholdte styrelsesmøder på dp’s
hjemmeside.
1. økonomi
Ved overskud ved årets udgang tilbagetrækker
DP årligt tilskud fra dem.
Aktuelt likvidbeholdning på 26.000kr.
Regnskab fremlægges på generalforsamling.
2. medlemsstatus
Status Quo.
3. persondataforordningen GDPR
Det besluttes at benytte DP’s sikker mail IGP@DPdecentral.dk
Mailomkostninger betales af DP det første år,
herefter årlig udgift for netværk på ca. 17-1800kr.
Der må ikke sendes mail ud til medlemmer uden de
har givet samtykke hertil. VI kan derfor heller ikke
sende mail med oplysning om ny mail til vores
kontaktliste. Det besluttes at skrive oplysning om ny
mail på hjemmeside og facebook.
Medlemmer skal aktivt gå ind på DP’s hjemmeside
og give tilladelse til at deres kontaktoplysninger må
benyttes i henhold til udsendelse af nyhedsmail mv.
Fra den decentrale enhed. Link til tilladelse på DP’s

hjemmeside er ikke tilgængeligt før 1.okt., hvorefter
netværket kan informere om ny mail og link til
samtykke.
Peter kontakter DP mhp oprettelse af sikker mail
samt afklaring af i hvilken grad DP vil bistå i
indhentning af samtykke samt udsendelse af
nyhedsbrev og information om fx næste
generalforsamling.
3. hjemmesiden – opdatering af DP’s side og
igpnet.dk: fordeling af opgaver.
Mikael informere om status på hjemmeside;
Der informeres om generalforsamling, at der
planlægges temadag i foråret 2018, samt
konference i foråret 2020. Herudover arbejdes
der på workshop med Kepler. Mikael sender
tekst til DP (Heidi).
5. generalforsamlingen – og fagligt arrangement.
Fordeling af opgaver. Yderligere annoncering?
Det besluttes at Peter udarbejder budget for
kommende regnskabsår 2019 til fremlæggelse på
dagen. Det besluttes at fastholde nuværende
kontingent. Desuden udarbejder Peter dagsorden.
Generalforsamling kl.17.30. Fagligt
arrangement/oplæg fra ca. kl. 18.30 (åbent for alle).
Stine laver facebook-annonce omkring
generalforsamling. Der serveres en sandwich.
6. Indkomne henvendelser:
- Kropspsykoterapeutisk selskab vedr.
samarbejde om Kepner workshop.
Afventer fortsat kontakt.

- kontakt til Scott Kellogg –
workshop/konference?
Det besluttes at afholde konference 14. Marts
2020 og invitere Scott Kellogg til afholdelse af
oplæg på konference samt efterfølgende 1-2
dages workshop. Det besluttes at der max skal
være 4 oplægsholdere til næste konference. Jan
tager kontakt til Scott Kellogg.
7. strategi for IGP-netværket.
og fremtidige aktiviteter
Der efterstræbes min. 1 styrelsesmøde hvert
semester/halve år. Derudover mødes styrelsen
udelukkende på opfordring af styrelsens
medlemmer mhp. sparring/drøftelse af personlige
projekter med det formål at få mere energi i
styrelsen/føre projektet i form af IGP videre.
8. evt.

