Beslutningsreferat styrelsesmøde d. 4.1.18:

_______________________________________________________________________________
Referent:
Næstformand Stine Lystrup
Til stede:
Formand Mikael Sonne
Næstformand Stine Lystrup
Kasserer Peter Nielsen
Styrelsesmedlem Mai-Britt Guldin
Styrelsesmedlem Jan Tønnesvang
Lokation: Aarhus Universitet
Dagsorden:
1) Medlemmer
Der er gang i tilmelding til henholdsvis netværk og konference. Stine
holder
styr
på
tilmeldinger
i
kontaktoplysningsskema.
Kontaktoplysninger på interesserede skal sendes til Stine. Stine har sendt
brev ud til interesserede vedr. medlemskab og tilmelding til IGP
Konference 2018.
Peter har fået bekræftet fra DP (M. Zelander) at studerende også kan
være fuldgyldige medlemmer. Det besluttes at dette skal fremgå af
vedtægterne.
Det besluttes at netværkets medlemmer kan bestå af psykologer og dertil
max 25% associerede medlemmer i form af psykologer der ikke er
medlem af DP samt andre med tilsvarende eller særlig baggrund for
deltagelse i netværket.
Medlemmer har mulighed for at tage en gæst med til medlemsmøder og
medlemsarrangementer.
Medlemskontingent nu gælder 2018.
2) Økonomi
Der er søgt om et tilskud til IGP konference 2018/Weber-seminar på
18.000 kr fra DP. Der er givet et tilskud på 11.160 kr.
Det besluttes at Peter sender udskrift af kontoudtog til Stine hver måned.
Stine fører ajour med tilmeldingsliste.
Økonomi for konference: Jan og Mikael har overblik over status vedr.
budget for konferencen.
3) Konference d.10.3.18
Der er fastsat rabat på 100kr ved konferencetilmelding inden 10.1.18.
Jan sørger for annoncering af konferencen på Psykologisk Institut, blandt
studerende via relevante medier. Ekspederer også gennem psyke&Logos
ud til de forskellige institutter. Samt RUC. Yderligere disponering såfremt
muligt.
Mai-Britt sender til SDU.
Peter undersøger mulighed for Annonce i P. Og DP’s nyhedsbrev.

Stine kontakter de studerendes blad Psyklen.
Mikael og Stine annoncerer på diverse relevante facebooksider.
Der sendes rykker/reminder til interesserede om rabat inden 10.1. Stine
laver udkast og sender videre til afstemning ved Mikael.
Fordeling af praktiske opgaver I forbindelse med forberedelse samt
afholdelse. Jan vil undersøge muligheden for studentermedhjælpere, der
til gengæld kan deltage gratis ved konferencen. Der skal hjælpes med
registrering af deltagere, bogsalg, tidtagning, filmoptagelse mm.
Lea Vinter Sonne står for videooptagelse. Der skal indhentes tilsagn fra
oplægsholdere samt evt. deltagere, hvis de er med i optagelser. Der tales
om hvad optagelse skal benyttes til. Der stilles forslag om at klip fra
konferencen kan være tilgængelig på netværkets hjemmeside med
relevante links/citater/billeder.
Forslag om bogsalg på dagen. Dette tages der ikke stilling til.
Der bestilles dagsforplejning. Det kan bedst betale sig at vælge hele
pakken inkl. Morgenmad. Folk kommer langvejs fra og har brug for
forplejning når de ankommer.
Der skal laves pjece med reklame om netværket, formål, medlemskab til
uddeling ved konferencen. Det besluttes at nye ved tegning af
medlemskab på selve konferencedagen kan få refunderet de 100 kr’s
medlemsrabat.
Klistermærker med navn. Mai-Britt medbringer.
Mikael har funktion som mødeleder ved konferencen med styr på tiden.
Konferencestrukturen drøftes:
Kaffe-pause ml oplæg om formiddagen sløjfes. I stedet rykkes frokost
frem til 12.20 og 5 minutter gemmes til brug ml hvert oplæg.
”Sceneskifte”.
De enkelte oplægsholdere får besked. Hver oplægsholder får 40
minutters taletid, derefter summen og mulighed for spørgsmål ca. 20 min.
Styrelsen ansvarlig for spørgsmål til hver enkelt oplægsholder plus til
samlet spørgerunde.
Der skal laves dagsprogram i A3 til ophæng.
Kort præsentation af de enkelte oplægsholdere som optakt.
Paneldebat må være vekslen mellem engelsk/dansk med hensyntagen til
Andreas Weber.
4) Weber-Seminar d.11.3.18
Seminar med Andreas Weber bliver afholdt i Voervadsbro d.11. marts.
Mikael afventer en tekst fra Andreas med beskrivelse af indhold. Det
bestræbes at indholdet relaterer sig til kvadrant-modellen og
til på hvilken måde hans arbejde med biosemiotik kan tænkes at have
relevans for psykologi og psykoterapi.
Der er plads til deltagelse af ca. 10-14 medlemmer. Prisen bliver ca 1000
kr. plus forplejning.
5) Øvrige arrangementer og aktiviteter 2018
Nyt styrelsesmøde: torsdag den 1.3.18 kl. 17-20 på Jans kontor.

6) Hjemmesider, FB-gr.
Det diskuteres hvorvidt der er en ulempe ved at bruge vores egen
hjemmeside som den primære. Skal vi i højere grad dyrke dp-siden som
andre selskaber gør.
Kan man få mail tilknyttet undersiden i DP?
Indtil videre kører vi med egen hjemmeside. Mikael taler med Heidi fra
DP.
Jan spørger om Mette-Marie evt. vil komme med bud på kombi af
kvadrantmodel med stolene i hjørnerne og rubins vase til logo.
7) Evt.
Det besluttes at det er generel procedure kun at sende vigtig information
til deling internt i hele styregruppen.

