Referat fra Bestyrelsesmøde 12/4-2018, Sølystvej 138, Silkeborg
Deltagende: Anni, Jens Jacob, Ole(Skypelinje) & Signe(referent)
1: Medlemsstatus – vi er i dag 42 medlemmer. Der er kun 3 der mangler at betale. Ole vil
sende dem en kærlig reminder.
2: Retning fremover:
Vi drøfter hvordan vi får flere medlemmer fremadrettet. Anni vil tage fat i hendes
studerende høre dem ad. Vi kan opfordre de andre skoler til at gøre det samme, når de
har udklækket deres studerende.
V taler om muligheden for, at lave en Master-registrering – dette er alle enige i, ikke på
nuværende tidspunkt er et fokus vi skal tage.
Vi taler hvert enkeltes vision for den fremtidige bestyrelse og det arbejde vi kan/vil
ligge i det.
Vi bliver enige i at vi i bestyrelsen vil arbejde på at lave et ”NLP-manifest” – få
beskrevet NLP´s særpræg ind i det psykoterapeutiske felt – Anni starter med et udkast
som er klar til næste bestyrelsesmøde.
Vi er alle enige i at vi stadig vil arbejde for at højne kvaliteten af psykoterapeuter og
dermed vores medlemmer.
Vi talte derfor om kvalitetssikring og vi vil kikke på kravet om, at godkendelsen af
supervision til vores registreringssystem, kun kan ske, når vores medlemmer får den
faglige supervision ved en uddannet og godkendt supervisor. Bl.a. de supervisionsdage vi
udbyder i foreningsregi. De giver faktisk 20 point pr. gang.
Vi vil på næste møde tale mere om, hvordan vi får aktiveret vores medlemmer noget
mere. Skal vi evt. have lavet en spørgeskemaundersøgelse. Hvad bruger de foreningen
til, hvorfor er de medlemmer, hvad betyder noget for dem osv..
3: Optagelseskrav:
Vi skal igen gøre skolerne opmærksomme på de specifikke krav der er ift
anatomi/fysiologi, sygdomslære m.m. Det skal skrives ind i vedtægterne.
Vi vil foreslå at den opgave der laves til den afsluttende eksamen skal indeholde dele af
de krav der sættes, således vi sikre de er eksamineret i det. Det kunne være uddybelse
af nervesystemets funktion eller hjernens funktion.
Anni vil lave en formulering omkring det til skolerne.
Etisk udvalg skal være opmærksom på det skal i vedtægterne.
4:Dataforordningen:
Vi vil som forening ikke være ansvarlig for den enkelte psykoterapeuts ansvar. Men vi vil
lave en let overskuelig information, så det giver et hurtigt overblik.
Jens Jacob vil tage sig af udarbejdelsen af dette i samarbejde med Lise. De to var på
heldagsoplæg i Sundhedsrådet i februar.

Vi vil dog anbefale at den enkelte, selv sætter sig ind i hvad der skal ændres, strammes
op på, gøres synligt m.m. Der udbydes kurser rundt omkring – tjek Jeres lokale Virk.dk
eller fagforening.
5: Anni vil fremover modtage post på skrivtil@dnlpp.dk og den almindelige post også.
6/7: Nyhedsbreve – hjemmeside, blanketter m.m.
Vi vil næste gang drøfte en form for struktur på fremtidige nyhedsbreve.
Claus kommer til at være med IT-ansvarlig sammen med Lise. Der skal ryddes lidt op på
hjemmesiden og gøres nogle ting mere lettilgængelige.
Lige nu kan det være svært at finde de forskellige ting.
8: Registreringer:
Det er igen tid til at få fornyet Jeres registreringer(RAB) – den obligatoriske hv. 2. år.
Det vil være optageudvalget der skal stå for både påmindelse og tjek af validitet. Skal
der laves en stikprøve, kan det være en opgave mellem Etisk udvalg og optageudvalget?
Vi skal være opmærksom på at kravene ikke er i vedtægterne – de skal skrives ind i
vedtægterne – det er en opgave for Etisk udvalg.
9: Vedtægtsændringerne:
Da der er flere ting der lige skal kikkes på, så kommer det først til at kunne godkendes
til næste Generalforsamling.
Vi vil i bestyrelsen fortløbende kikke på det. Jens Jakob samler punkterne på en liste
frem til næste generalforsamling.
10: Opgavefordeling:
Anni formand – sekretær m.m. Kontakt til skolerne, skriv NLP-manifestation m.m.
Jens Jacob næstformand – Dataforordningen, NLP-manifestation
Ole – Kasser og optageudvalg
Claus – It support
Signe – ansvar for supervision og samarbejde med aktivitetsudvalg – gennemgang af
etiske regler
Jette – suppleant, de opgaver som kan have brug for en ekstra hånd.
11: Anni kalder ind til næste møde, via Doodle.
12: Evt – Supervision – Signe sætter ny dato op i juni sammen med Ole. Det bliver i det
jyske.
Med håbet om en forsat dejlig dag.

