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Dagsorden bestyrelsesmøde 11.05.2022  

Dansk NLP Psykoterapeut Forening 
(Online 19.00-20.30) 

 

Deltagere:  

Referent: Ivonne 

Deltagere: Karina, Jette, Suzanne, Pernille, Ida, Anni, Anette 

Afbud: alle fremmødte 

 

1. Velkommen  

 

2. Økonomi og medlemmer – herunder kontingenter – (Ida) 

a. Antal medlemmer, herunder ændringer fra aspiranter til fuld medlemsskab 

i. 31 betalt fuldt medlemskab. Sanne Rosen mangler- rykket 2 gange. 

ii. Ida ringer til Sanne og følger op 

iii. 7 studerende fra Annis hold færdig, Helle Rask og Lisbeth Hald færdig. Ingen 

ændret til fuld medlemskab endnu 

iv. Aspiranter skal selv melde ind hvis de ønsker ændre medlemskab, og de  

betaler differencen i prisen. Punkt bringes i nyhedsbrev 

 

b. Budget til evt. temadag i 2022 (punkt fra 01.02.2022) 

i. 58.237 kr. på kontoen 

ii. Normalpris 15.000-20.000 til temadag. Det kan være muligt at lave temadag 

for fuldt betalende medlemmer til favorabelpris. 

iii. Bestyrelsen er enige om, at målet med foreningen er at give samvær og 

gode tilbud til medlemmerne, og at det ikke er meningen at have mange 

penge stående på kontoen. 

 

3. Nyt fra udvalg 

a. Etisk udvalg 

i. Ingen meldinger fra udvalget. ”Intet nyt er godt nyt” 

b. Aktivitetsudvalget 

i. Udspil til andre priser (punkt fra referat 01.02.2022); bestyrelsen bakker 

fortsat op om at det kan være en god ide at der tydlig forskel. På priser for 

medlemmer/ikke medlemmer. Aktivitetsudvalg tager bestik af det gang fra 
gang, og kan fastætte prisen alt efter typen af aktivitet 
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ii. Dato for supervision; ingen dato endnu, forventet september og november. 

Datoer meldes ud senere 

iii. Gentagelse af temadag: Punkt drøftet til generalforsamling, hvor der blev 

oplyst lyst til deltagelse, men at det ikke var muligt grundet datoen, og flere 

meddelte, at det var for dyrt. Aktivitetsudvalget har pt. ikke noget nyt, og 

drøfter det til deres næste møde. Der gives forslag til temadag med Inge 

Svane (Better flow) 

 

c. Optagelsesudvalget (Jette)  

i. RAB skemaer med svarfrist 15.05.2022: 22 skemaer sendt ud, 8 modtaget 

retur. Frist stadigvæk aktiv. Der sendes påmindelse i nyhedsbrev. 

ii. Jette efterlyser RAB-bevis og procedure for det. Anni oplyser Ole har haft 

ansvar og vil kunne svare. Jette følger op på Ole og hvordan skemaet virker 

iii. Anatomi-opgave, virker formatet og er der modtaget nogen?(punkt fra 

01.02.2022): Anni har sendt ud til de studerend på det netop afsluttede hold 

som manglede dette. Nogle mangler at sende retur. Jette kan fortsat ikke 

åbne formatet. Anni sender til Jette under mødet som word og PDF. 

 

4. Vedtægter til gennemgang 

a. Referater offentlig tilgængelig 

i. Ivonne sender ud som plejer. Ida lægger på hjemmesiden og skal gerne 

mindes om det 

b. Link til uddannelsessteder (på hjemmesiden) 

i.  Ida tilretter  

c. Fordelingen af det der gennemlæses 

i. Alle læse vedtægterne igennem. Formålet er at opdage punkter som står i 

vedtægterne, som er i strid med praksis. Alle læser §1-3 til næste gang. 

 

5. EANLPT 

i. Suzanne har fortsat ikke modtaget noget. Anni tager fat i dem igen 

ii. Punktet bringes videre til næste gang  
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6. Indhold til nyhedsbrev 

a. Ny udklækkede aspiranters rettidigheder til at være aspirant og deres gevinst ved at 

ændre til fuldt medlem ift. fællesskab, faglighed, forsiking mv 

b. Reminder på RAB skema 

 

7. Næste møde(r) 

a. 20.06.2022 kl. 19.00-20.30 

b. Ivonne sender link 

 

8. Evt.  

a. Ingen punkter 

 


