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Referat bestyrelsesmøde 20.06.2022  
Dansk NLP Psykoterapeut Forening 

(Online 19.00-20.30) 
 
Deltagere:  
Referent: Ivonne 
Deltagere: Anni, Anette, Jette, Ida, Suzanne, Karina, Pernille, Ivonne 
Afbud: Alle fremmødte 
 

1. Velkommen  
 

2. Økonomi og medlemmer – herunder kontingenter – (Ida) 
a. Økonomi: 66921 på kontoen pr. dags dato 
b. Antal medlemmer, herunder ændringer fra aspiranter til fuld medlemskab 

i. 35 medlemmer + 4 aspirant medlemmer. 3 fra aspirant til fuld medlem (maj, 
Maja, Lonnie) Derudover betaling fra 1 inkl. RAB 

ii. Manglende betaling: Har nu betalt, mail blev hacket og ny mail adresse, 
derfor ikke modtaget opkrævning. Jette sender nyt RAB skema ud 

 

3. Nyt fra udvalg 
a. Etisk udvalg 

i. Ikke hørt noget fra dem. Alt skønnes godt. 
b. Aktivitetsudvalget 

i. Dato for supervision: 
ii. 30. september online, Sine er supervisor (3 tilmeldte nu- send mail til Anette 

ved tilmelding) 
iii. Ida noterer muligheden på hjemmesiden 
iv. Supervision med fysisk fremmøde er til drøftelse i udvalget og der kommer 

nærmere oplysninger 

 

v. Temadag: 
vi. Der er lavet afstemning på FB, Medlemsgruppen, og udvalget kommer med 

nærmere info om tid, pris og sted, når underviseren er booket. 



 

 3/4 

Resultat af afstemningen er 12 stemmer til ”Hjerne og Nervesystem”, 
herefter 10 stemmer til ”PTSD”, 7 stemmer til ”Stresshåndtering”, 6 
stemmer til Børn/ADHD og 4 stemmer til ”seksualitet” 

Næste gang ønskes der opslag på både medlemsgruppen og på FB siden. 
Anni gør Pernille til administrator på FB siden. 

c. Optagelsesudvalget  
i. RAB skemaer 

ii. Bevis sendt til 19 eksisterende medlemmer, mangler respons fra 2  
iii. Nye der nu har RAB registrering: 2 nye, og der er forventning om at få sidste 

respons fra yderligere 3 

 

iv. Anatomi-opgave, virker formatet og er der modtaget nogen?(punkt fra 
01.02.2022) 

v. Formatet: Jette kan fortsat ikke få den frem i dropbox. Anni kan åbne 
beskyttet mappe, hvor der ligeldes skulle være adgang til 2 andre 
medlemmer (Jette, Ivonne). Anni sender link til Ivonne, som herefter tester 
om der er adgang. 

vi. Jette har fået link fra Ole i forhold til hans materiale fra tiden i 
optagelsesudvalget. Punkt bringes videre til næste møde  

vii. Anni har sendt opgaven ud til sine studerende, og ser det som en del af 
prisen i hendes uddannelse. Der er dermed ingen betaling til bestyrelsen. 

viii. Anatomiopgave sendt til efter efterspørgsel- som er udefrakommende 
medlem. Der er ikke hørt tilbage endnu.  

ix. Pris for anatomi opgaven skal undersøges, og noteres på blandt andet 
hjemmesiden. Ole skal spørges, da han har lavet skabelon for spørgsmålene. 
Anni følger op på Ole 

 

4. Vedtægter til gennemgang (Alle har læst vedtægterne igennem til dagens møde) 

a. §1 til 3 skal gennemgåes i fællesskab 
i. Punktet er påbegyndt og fortsættes til næste møde. 

ii. Til næste møde sendes obs punkterne til Ivonne forudfor mødet (deadline 
22.08.2022) 
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5. EANLPT (punkt fra 11.05.2022) 
a. Punkt ikke gennemgået og bringes videre til næste møde 

i. Hvad er status? 
ii. Hvad ønsker vi at have ud af vores medlemskab 

 

6. Indkomne punkter: 
a. Journalføring og lovgivning. 

Punkt ikke gennemgået og bringes videre til næste møde 

i. Spørgmål modtaget ”er det muligt at få lov til at se et eksempel på hvordan 
journalføring ser ud så vi følger lovgivningen-jeg er nemlig i tvivl om hvad 
der skal nedfældes” 

 

b. Materialer til Styrelsen for patientsikkerhed. Mail modtaget styrelsen/Jens Vikner 
10.06.22. Frist pr. 15.08.2022 (Anni) 

i. Anni og Jette gennemgår fælles det der skal sendes, evt. med inddragelse af 
Ole, såfremt han tidligere har indsendt lignende oplysninger.  

 

c. Logo 

Punkt ikke gennemgået og bringes videre til næste møde 

i. (Pernille): hvad tanken er bag det, og hvor mange der egentlig bruger det på 
deres hjemmeside.  

 

7. Indhold til nyhedsbrev 
a. Nyhedsbrev er sendt ud for nylig 

 

8. Næste møde(r) 
a. Dato: 29.08.2022 kl.19.00-20.30. Ivonne sender link, dagsorden og reminder om at 

sende fokus punkter i forhold til vedtægtes gennemgang 
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9. Evt.  
a. Punkt til næste møde: Opsamling på div. mapper med materialer, login, nemId mv 

God sommer til alle ☺ 


