Referat fra virtuel generalforsamling i BFPS
21. april 2021 kl. 20.00-21.00
Dagsorden:
a. Valg af dirigent og referent
Lotte blev valgt som referent og Vibeke blev valgt som dirigent.
b. Fastsættelse af forretningsorden.
Det blev besluttet at afstemning ikke skal være hemmelig.
c. Beretning om selskabets virksomhed.
2020 har stået i CORONAs navn i hele verden. Børne- og familiepsykologisk selskabs
aktiviteter har da også fundet sted i skyggen af pandemien. Styrelsen har kun været
samlet fysisk et par gange. Mødeformatet er blevet omlagt til online, og vi begræder i
styrelsen det tab, som vi har oplevet i form af fraværet af socialt og fysisk samvær, glæden
ved uformel snak i korridorerne, øjenkontakt, nonverbal spejling mv. En del arrangementer
inkl. et årsmøde har været i støbeskeen, men meget har måttet skrinlægges. Samtidig
glæder vi os over, at vi trods alt har haft kontakt med hinanden og det faktum, at når vi
kigger på oversigten over afholdte aktiviteter i 2020, så er vi faktisk kommet i hus med en
hel del trods de udfordringer og usikkerheder, der har været omkring afholdelsen.
Afholdte arrangementer i Århus:
•

29. januar 2020: Fyraftensmøde om traumebehandling med EMDR til børn V/Eva
Malte.

•

17.-20. august 2020: Marchack Interaction Method (MIM) færdighedstræning og
Dyadic Emotional Interaction Style Scoring (D-EIS) v. Saara Salo, Finland

Afholdte arrangementer i København:
•

4. februar 2020 i København & Aarhus: BFPS’ ordinære generalforsamling og
forud herfor var der Fyraftensmøde om Børn, traumer og EMDR v/Trine Lindemark i
København

•

13. og 14. maj 2020: 2-dages overbygningskursus i D-EIS/MIM træning – med
specifikt fokus på arbejdet med gravide, spædbørn og småbørn v. Saara Salo,
Finland

•

1. september 2020: Fyraftensmøde om gamingafhængighed v/ Anna Stenbro

•

7.-8. september 2020: Marchacks Interaction Method (MIM) til familier og par v.
Saara Salo, Finland

•

7. oktober 2020: Fyraftensmøde: U-start – Udviklingshjælp til børn med
skolevægring. Afholdt i Medborgerhus på Vesterbro med stor spænding pga.
lokalekludder.

På styrelsens vegne takker jeg for god faglig inspiration fra kolleger og aktiv deltagelse fra
medlemmer. Nogle arrangementer har slet ikke været så besøgte som forventet, mens
andre er blevet afholdt i nye rammer, men med stor tilslutning, fagligt engagement og aktiv
deltagelse.
Formanden takker ved generalforsamlingen for godt samarbejde og meddeler, at hun ikke
ønsker at genopstille som formand, men gerne fortsætter i styrelsesregi, hvis hun bliver
genvalgt.
Vi glæder os til og håber på, at 2021 bliver året, hvor selskabets normale aktivitet kan
genoptages.
Susanne Wederkinck Nielsen
d. Aflæggelse af regnskab
Regnskabet for 2020 blev gennemgået og godkendt.
e. Fastlæggelse af forslag til driftsbudget.
Aarhus efterlyser at der bliver taget stilling til mængden af fyraftensmøder.
Det besluttedes at der skal være 4 møder på hver side af bæltet – hvis flere, skal der være
plads i budgettet eller de skal løbe rundt økonomisk. Det blev debatteret om møder skal
lægges uden for DPs lokaler.
Kontingent: Fortsætter uændret kr. 150,00 blev vedtaget.
Det blev endvidere besluttet, at alle kurser skal kunne løbe rundt af sig selv.
g. Forslag til vedtægtsændring: Styrelsen foreslår en ændring fra:
Selskabsstyrelse § 7. Selskabets arbejde forestås af en selskabsstyrelse, som
konstituerer sig med formand, kasserer, 3-4 styrelsesmedlemmer, og 1-2 suppleanter.
Til: Selskabsstyrelse § 7. Selskabets arbejde forestås af en selskabsstyrelse, som
konstituerer sig med formand, kasserer, min. 3-4 styrelsesmedlemmer og 1- 2 suppleanter
med mulighed for op til 6 styrelsesmedlemmer og 1-2 suppleanter.
Forslaget blev vedtaget.

f. Valg af selskabsstyrelse:
Susanne Wederkinck Nielsen (for 1 år), Vibeke Rygaard Lund (2 for år), Lene Colbert
Jensen (for 2 år) og Tina Møllmann Jensen (for 2 år) blev alle valgt til medlemmer af
styrelsen. Sanne Mogensen og Rie Strange blev valgt som suppleanter for 1 år. Den
samlede styrelse består desuden af Kate Munnoch Rossing og Else Brunvand, der begge
blev valgt som medlemmer af styrelsen for 2 år ved sidste generelforsamling.
h. Eventuelt
Iver: Foreslog indførelse af webinarer. Man skal føle sig fri til at prøve det af – ingen
stressfaktor.
Tina: Styrelsen skulle for længe siden have været ude at spise, hvilket blev aflyst på grund
af nedlukning, vi gør det hver især både i AAR og KBH i løbet af 2021.
Dirigenten takkede for god ro og orden.

