
Referat af bestyrelsesmøde i SAP den 3. september 2021.  

Deltagere: Morten, Rasmus, Fie og Daniel.  

Afbud: Lene 

Referent Daniel 

 Beskeden fra Dansk Psykologforening vedrørende organisering af SAP drøftes. Morten vil formulere 

svar tilbage til DP, som rundsendes til kommentarer inden det sendes til DP. 

 Målbeskrivelsen – status på målbeskrivelsen er at der fortsat mangler rettelser og tilføjelser, særligt 

i afsnittet om specialist uddannelse mv. i DP’ regi grundet nylige ændringer af uddannelsen. Der er 

enighed om at tage målbeskrivelsen med til årsmødet for feedback og drøftelse af 

anvendelsesmuligheder. Derfor vil Morten rundsende den forud for årsmødet den 16.09. 

Efterfølgende vil Daniel gerne opdatere indholdet omkring specialistuddannelsen i det omfang det 

er nødvendigt.  

 Psykolog til DASAM’s bestyrelse – der er mulighed for at stille op til valg til DASAM’s bestyrelse for 

medlemmer af DASAM. Vi kan hver især gøre opmærksom på i vores klinikker om der er nogen der 

vil stille op, samt nævne det til SAPs møde forud for DASAMs generalforsamling. 

 Psykolog til redaktionsgruppen – der har været henvendelse fra ARMONI-redaktionsgruppen 

vedrørende om der kan findes en psykolog til redaktionsgruppen, Daniel har tidligere været med, 

men ønsker ikke længere at fortsætte. Dette tages også med til dagsorden til SAP mødet.  

 DASAM årsmøde – vi drøfter at det kan være godt at motivere og orientere om og på mødet. 

 Fie har opsagt sin stilling – hvad gør vi med hendes post i bestyrelsen? Dette tages op på SAP 

mødet om nogen vil være med i bestyrelsen, der er aktuelt ingen suppleant, der kan træde til. 

Herudover held og lykke til Fie med hendes nye udfordringer 

 Der drøftes plan for årsmødet ud fra ovenstående indhold. Det besluttes samtidigt at der afholdes 

GF i SAP til foråret, samt at Morten vil sende mail rundt til alle psykologer forud for årsmødet.  


