
REFERAT AF GENERALFORSAMLING I SELSKAB For 
Psykotraumatologi 
lørdag den 2.juni 2018 på Hotel Kong Arthur, København 
 
Efter fagligt oplæg omkring: Robusthed ved Peter Hagedorn-Rasmussen med  
deltagere afholdtes Generalforsamling ifølge vedtægterne.    medlemmer deltog i 
Generalforsamlingen. 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Styrelsens beretning v. formand Berith Bro 
4. Årsregnskab 2017 v. kasserer Per Bech  
5. Valg af styrelsesmedlemmer 
6. Valg af suppleanter 
7. Eventuelt. 
 
 
Ad 1: Valg af dirigent:  Claus Fosbæk vælges som dirigent. Det konstateres, at 
Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.  
 
Ad 2: Valg af referent: Torben Anbert vælges som referent. 
 
Ad 3: Fremlæggelse af beretning v. formand Berith Bro:  
 
          Velkommen til denne anden del af Årsmødet nemlig Generalforsamlingen. Vi 
har alle dage været kendt for, at afholde disse generalforsamlinger i et uhøjtideligt og 
hyggeligt leje. Det skal jeg således forsøge igen med en kort beretning omkring det 
seneste års aktiviteter i selskabet. Som vanligt, er der også i år grund til at takke for 
den opbakning I medlemmer på forskellig vis giver os bla ved dette store fremmøde i 
dag.  
Ellers ses vi jo ved kursus-aktiviteter. Vi ville gerne mødes med jer lidt oftere. Der er 
bare også realiteter. Alle har travlt og i selskabets styrelse holdes vi da også rigeligt 
til ilden af vor egen forening, hvilket jeg kommer tilbage til. Kontakt til jer 
medlemmer har vi en hel del af omkring specialistuddannelsen, hvor vi besvarer 
mange spørgsmål til hvordan kravene skal indfries. 
Der sker fortsat en omrokering af opgaverne indenfor det psykotraumatologiske 
arbejdsområde i Danmark. Især i forhold til mere akutte indsatser. Således  er der da 
også fortsat efterspørgsel efter vore grundkurser. 
Vi har det seneste år afholdt et grundkursus i Psykologisk Debriefing, et kursus i 
Krisestyring og et dagskursus omkring Sekundær traumatisering.  Der bliver udbudt 
kurser indenfor området i andre regier og I skal her huske, at selskaber fortsat skal 
opkræve moms i forbindelse med kurser. Kun centralt udbudte kurser i Dansk 
Psykolog Forening er fritaget for moms. Om vi skal opfatte dette som foreningens 
forsøg på at overtage decentrale enheders kerneopgaver er svært at få svar på. 
 
Fortsat har vi i styrelsen, som nævnt, spørgsmål og udfordringer fra vores egen 
fagforening at forholde os til. Styrelsen bliver bedt om kommentarer til dette og hint. 
Typisk med ret korte deadlines. 
Vi har afholdt 3 styrelsesmøder og dertil haft en hel del sagsbehandling pr mail. Vi 
deltager, så vidt muligt, i Formandskollegie-møder, kursusudvalgsmøder og møder i 



Specialistudvalget for at sikre fortsat indflydelse i forhold til varetagelsen af 
interesserne for dette selskab.  
Som I ved er der mellem styrelsen og fagnævnet for specialistuddannelsen noget 
personsammenfald og sådan må det være lidt endnu. Dette for at fastholde nogen 
indflydelse på tingene. Man skal simpelthen kende historien bag 
specialistuddannelserne. Som annonceret sidste år har Fagnævnet nogle nye 
beskrivelser for uddannelsen klar og det ser nu ud til, at vi inden længe fra alle 
fagnævn kan få lov at lægge beskrivelserne på hjemmesiden. Først skal vi dog fra DP 
alle have svar på, hvordan vi fremover, også i kommunikationen med medlemmerne 
generelt, skal forholde os under den nye persondataforordning. Vi venter på 
instrukser. 
Lad mig lige vende tilbage til vore udfordringer med Foreningen DP. Vi har det 
seneste år oplevet, hvad vi i styrelsen opfatter, som fratagelse af nogle af dette 
selskabs og fagnævns kerneopgaver. Således er det ikke Fagnævnet for 
Psykotraumatologi, der under kursusudvalget er kursusansvarlige for kurset 
Psykotraumatologi under det tværgående modul. Det er Formanden for 
kursusudvalget. Det vil vi naturligvis gøre indsigelse imod.  
Endvidere har vi oplevet en helt grotesk beslutningsproces fra DP´s 
Forretningsudvalgs side omkring indstilling af medlem til en Task Force gruppe 
under EFPA, den europæiske sammenslutning af psykologforeninger. Selskabet 
indstillede i 2005 Anders Korsgaard Christensen til gruppen, en post han har haft 
lige siden. Og faktisk af DP blev bedt om at tage endnu en toårig periode i. Indtil han 
pludselig fik fortalt at DP i stedet ville indsætte Nicolaj R. Vi vil naturligvis spørge til 
denne fremgangsmåde hvor selskabets helt udelukkes omkring indstilling af rette 
fagperson. 
Alt i alt oplever vi forskellige tiltag fra Foreningens side, som fratager os, hvad vi 
opfatter som kerneopgaver og vil efter denne generalforsamling og med jeres 
opbakning bede om et møde med formanden, Forretningsudvalget eller hele 
bestyrelsen for at spørge til, hvorledes vi skal opfatte tingene og om dette er en 
fremgangsmåde der generelt anvendes overfor decentrale enheder. 
Sådanne ting tager unødvendig tid fra alt det øvrige vi kunne tænke os, at arrangere 
for jer medlemmer. 
Fra styrelsens side har vi da også til hensigt i det kommende år, at søge  
gennemførelse af fyraftensmøder og gennemførelse af gammelkendte og nye kurser 
samt selvfølgelig at engagere os i,  hvad der kommer af opgaver når det gælder fagets 
synlighed. Jeg kan her afsløre, at der er nyt kursus på vej i oktober med George 
Bonanno. 
Så vidt beretningen fra Styrelsen. 
 
I forlængelse af beretningen oplæses udkast til brev til Formand/Bestyrelse for DP 
omkring samarbejdet mellem DP og selskabet. I brevet stilles der spørgsmål til valget 
af repræsentant til Task Force i EFPA, hvor selskabet ikke mener der er taget 
tilstrækkeligt hensyn til fagligheden og der spørges til valget af kursusansvarlig for 
kurset Psykotraumatologi under det tværgående modul i voksen-
specialistuddannelserne. Der anmodes om møde med formanden. GF bakker op 
omkring fremsendelse af brevet med forslag til få ændringer i skrivelsen. Det ønskes 
at der udtrykkes bekymring for desavouering af specialet. 
 
Beretningen tages til efterretning af forsamlingen. 
 



Ad 4: Årsregnskab kunne ikke omdeles og gennemgås da regnskabet ikke er 
modtaget af DP. Årsregnskabet vil efterfølgende blive udsendt til medlemmerne for 
eventuelle spørgsmål. 
 
Ad 5: Valg af styrelsesmedlemmer: Henrik Lyng og Dorthe Lippert er på valg. Dorthe 
genopstiller ikke. Henrik Lyng og Charlotte Mosbæk vælges til styrelsesmedlemmer. 
Ad 6: Valg af suppleanter:  
Mette Christensen og Fahzed Zand opstiller som suppleanter og vælges for et år.  
 
 Ad 7: Eventuelt:  Der er ikke punkter hertil. 


