Dansk NLP Psykoterapeut Forening
Referat for bestyrelsesmøde 11. juni 2018

1. Skabelon for opgavefordeling (Claus) –
Claus har lavet en skabelon for opgavefordeling, og har lagt den i en fælles
bestyrelsesmappe på googledrev.
2. Medlemsstatus og bankbeholdning (Ole)
Vi har i skrivende stund 42 medlemmer og en bankbeholdning på kr. 69.275,3. Nyt om kreditkortet? (Ole)
Er bestilt, men endnu ikke kommet.
4. NLP Manifestet (jvf udsendt fra Anni) – rettelser og brainstorm om
hvad vi skal bruge det til.
Anni indarbejder de modtagne forslag. Målet er at styrke vores fælles identitet og
fundament. Vi vil:
1. Lægge det på hjemmesiden og linke til det i et nyhedsbrev til
medlemmerne. Bede medlemmerne om feedback og evt. tilbyde debat
på kommende supervisionsdage.
2. Tage det op med medlemmerne i forbindelse med
supervisionsdagene. Evt. starte med Margits i august, hvis hun er enig.
(Signe spørger Margit)
3. Sende det ud til skolerne som en appetitvækker for kommende
medlemmer.
5. Skal vi lave betalt reklame for psykoterapeuter på SOME? (Anni)
Udsættes – men vedtaget at Anni sørger for at hele bestyrelsen får administrator
roller på Facebook (er gjort), og Jette giver en lektion i Twitter på næste
møde, hvorefter hun og JJ gerne vil påtage sig at gå i front for en levende
Twitter-Forenings.Konto.
6. Nyt fra Aktivitetsgruppen -

a. ACT temadag 29.9.2018 (jvf Yvonnes mail). Bestyrelsen vil
gerne springe over ACT, fordi det ikke indeholder så meget nyt i
forhold til NLP.
b. CFT en tirsdag i november (jvf Anette Krarups mail). Ja tak. Det
lyder rigtig spændende.
c. Forslag fra sidste møde: ”Hvordan gør du din psykoterapi til
en god forretning?” Evt. en erfadag, så vi kan lære af
hinanden? Aktivitetsgruppen har ikke overskud til flere end de to
forslag, så vi kan overveje som bestyrelse at arrangere denne dag –
eller måske lægge det ud i forhold til pkt. 7.
7. Forslag til netværksgrupper (Jette). Jette foreslår, at vi opfordrer til at
skabe netværksgrupper – gerne på tværs af psykoterapeutiske foreninger,
hvor man kan mødes omkring specifikke interesser/emner. Det skal ikke
være en bestyrelses- eller aktivitetsgruppe opgave, men lægges ud til
medlemmerne. Opsummering på næste møde.
8. Nyt fra optagelsesudvalget (Ole) – Pointskemaer er indsamlet til RAB,
og beviserne er i gang med at blive udsendt. Der er en enkelt ny ansøgning
under behandling.
9. Hvad er vores præcise optagelseskrav? Der er tilsyneladende en lille
prop i systemet, som besværliggør optagelse. (Anni) Måske
sammenhæng med næste punkt? Hvem vil arbejde med at stramme
beskrivelsen på hjemmesiden op? – Anni samler op på det allerede
gjorte arbejde, og laver et forslag til 1. Bestyrelsen. 2. Skolerne. Herefter
besluttes en overgangsordning, og vi præciserer kravene i
optagelseskravene og på hjemmesiden.
10. Oplæg til skolerne om anatomi/fysiologi. (Anni) – Udsættes til næste
møde (se pkt. 9)
11. Nyt fra Etisk udvalg (?) Der er ikke noget nyt fra Etisk udvalg, de har
næste møde efter sommerferien.
12. Hjemmesiden. Hvad er der sket siden sidst – (Claus) – Hjemmesiden
er opdateret på bestyrelsespræsentationen. Claus har skrevet til dem, der
mangler billeder – dog uden respons. Anni nævner det igen i næste
nyhedsbrev. Eventuelt tages det op på supervisionsdagen. Claus arbejder
videre på statistiksiden, så vi kan se hvor meget siden bliver brugt. Debat
om hvorvidt hjemmesiden er til vores medlemmer eller til brugerne. Vi
blev enige om at lave en tydeligere opdeling, så det på forsiden er tydeligt
hvilken vej man skal gå for at komme i den eller den anden lejr.
13. Dataforordningen – flot arbejde fra JJ. Skal vi gøre mere? Eksempel på
samtykkeerklæring mv sendes ud med nyhedsbrev.

14. Ændring af pointsystemet for de kommende år – og for dette år.
Signe har kontaktet etisk udvalg og optagelsesudvalget - er der
kommet svar? Udsættes fordi Signe ikke var med på mødet.
15. Lise foreslår at vi tilbyder supervisionsdag for Sundhedsrådet. Udsat
16. Nyhedsbrev Brainstorm – kommende arrangementer, supervision,
rykke for fotos af behandlere, eksempel på samtykkeerklæring, manifest.
17. Næste møde – bliver et møde med særlig vægt på markedsføring - af lidt
længere varighed. Den 15. August kl. 15-20 i Vejle. Jette og Signe kigger
efter et sted.
18. Eventuelt – snak om vi skal ændre ”aspirant” titlen til ”studerende”.

