Dansk NLP Psykoterapeut Forening
Referat fra bestyrelsesmøde 18. september 2018 kl. 17 til 18.30 på Skype

1. Anni byder velkommen
2. Claus gennemgik opgavelisten – den er nu opdateret og ligger på vores drev.

3. Medlemsstatus og bankbeholdning (Ole) – udsat – Ole var ikke tilstede.

4. Fornyelse af websites og SSL certifikater (Ole) - udsat – Ole var ikke tilstede.

5. Nyt fra optagelsesudvalget (Ole) - Ole var ikke tilstede. Nyt aspirant medlem
har netop søgt om optagelse. Maja er meldt ud af udvalget pga af, at Etisk udvalg
har vurderet, at hun ikke kan sidde i både Etisk Udvalg og Optagelsesudvalget.
Bestyrelsen konstituerer Jens Jakob Grundvad som nyt medlem af
Optagelsesudvalget indtil nyt valg ifb med generalforsamlingen. Anni giver Ole
og Lise besked om det nye medlem.
6. Nyt fra Aktivitetsudvalget – 15 tilmeldte deltagere. Vi laver lidt mere larm i
Nyhedsbrev og på FB side/grupper.

7. Nyt fra Etisk udvalg jvf tidligere udsendt mail (Signe). Kort debat om hvordan
vi bedst muligt udnytter vores pointsystem – med udgangspunkt i den
kendsgerning, at vores medlemmer har meget forskellige hovedopgaver. Som
udgangspunkt ser det ok ud. Vi kigger den igennem, og ser om der skal tænkes
nyt.
8. Nyt om Skats styresignal (se vedhæftede) (Anni) – Anni tjekker op med
Charlotte. Anni og JJ udarbejder et udkast på 7-10 spørgsmål, som kan udgøre en
skriftlig eksamen i overensstemmelse med kravene fra RAB og SKAT omkring
anatomi, fysiologi og sygdomslære.
9. Kravet om min 30 medlemmer i godkendte brancheforeninger (Anni og Ole).
Dakobes tilbud gennemgået. Ikke umiddelbart relevant. Alt for spinkle krav.
10. Briefing om tilmeldinger til ”Arbejdsdag i brancheforeningen” den 24.11.
(Jette).
11. Plan for dagen (brainstorm) Udsat til Jette er med.
12. Opsamling på gruppe på FB (Anni).

13. Brainstorm Nyhedsbrev. FB gruppe. Kursus. Behov for
kurser/viden/opdateringer/informationer/ generalforsamlingsdato. Vær med til
at lave liv i foreningen.
14. Dato for næste møde. Mandag den 22. oktober kl. 17.15 til 17.45.
15. Evt. – Signe nævner medlemslisten – er den opdateret? Tages op på næste
møde.
Punkter til senere møde:
1. Skal vi lave betalt reklame for psykoterapeuter på SOME
2. Forslag fra sidste møde: ”Hvordan gør du din psykoterapi til en god
forretning?” Evt. en erfadag, så vi kan lære af hinanden?
3. Lise foreslår at vi tilbyder supervisionsdag for Sundhedsrådet.
4. Opsamling på pointskemaet jvf snakken på sidste bestyrelsesmøde.
5. Plan for arbejdsdagen i Vejle den 24.11.18
6. Opsamling på kravet om eksamen i anatomi/fysiologi og
sygdomslære.
7. Gennemgang af medlemmerne – hvordan er det med
støttemedlemmer.

