
REFERAT AF GENERALFORSAMLING I SELSKAB For 
Psykotraumatologi 
lørdag den 25. maj 2019 på Hotel Kong Arthur, København 
 
Efter fagligt oplæg under overskriften ”På en måde skal vi dø” med Lotte Blicher Mørk  
afholdtes Generalforsamling ifølge vedtægterne.  25 medlemmer deltog i 
Generalforsamlingen. 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Styrelsens beretning v. formand Berith Bro 
4. Årsregnskab 2018 v. kasserer Per Bech  
5. Valg af styrelsesmedlemmer 
6. Valg af suppleanter 
7. Eventuelt. 
 
 
Ad 1: Valg af dirigent: Per Bech vælges som dirigent. Det konstateres, at 
Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.  
 
Ad 2: Valg af referent: Berith skriver beslutningsreferat. 
 
Ad 3: Fremlæggelse af beretning v. formand Berith Bro:  
 
          Velkommen til denne anden del af Årsmødet; Generalforsamlingen. Vi afholder 
som regel disse generalforsamlinger i en uhøjtidelig og hyggelig stemning . Det skal 
jeg således, med en kort beretning omkring det seneste års aktiviteter i selskabet, søge 
at bidrage til. Herunder hjælper det med den opbakning I medlemmer på forskellig vis 
giver os; også ved jeres fremmøde i dag.  
 Vi ville så gerne mødes med jer lidt oftere. Realiteterne er, at vi mødes med en del 
ved de kurser det lykkes os at gennemføre og vi har korrespondance med mange 
omkring både specialistuddannelsen og når I har brug for hjælp til at finde folk 
indenfor området rundt om i landet. Det, at hjælpe til faglige kontakter og netværk er 
jo en væsentlig del af selskabets opgave. 
En anden væsentlig opgave er, at udbrede viden indenfor det psykotraumatologiske 
felt. Vi forsøgte os med udbydelse af kursus med George Bonnano. Dette måtte vi pga 
manglende tilslutning aflyse. Måske var der uhensigtsmæssig timing i forhold til 
hvilke aktiviteter der blev annonceret andre steder.  
Vore grundkurser er der stadig brug for og vi har det seneste år igen afholdt et 
grundkursus i Psykologisk Debriefing og et kursus i Krisestyring. Denne gang med et 
betydeligt tilskud fra selskabet for at nå ud til så mange, som muligt i disse tider, hvor 
løsningen af ”krisepsykologiske” opgaver om-rokeres. Under forskellige udvalg har 
decentrale enheder forsøgt at udfordre beslutningen om at opkræve moms på vore 
kurser. Det er ikke lykkedes at finde enighed om at ændre på det. 
 
I styrelsen har vi afholdt 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 selskabets medlemmer. Dette er en væsentlig opgave for selskabet. 



Ved sidste års Generalforsamling blev det besluttet at sende klage til Bestyrelsen i DP 
over nogle beslutninger de havde taget, der udfordrede demokratiske principper for 
opgavefordeling etc. indenfor det psykotraumatologiske felt. Styrelsen blev inviteret 
og har holdt møde med Formand og Næstformand i DP, hvor tingene blev drøftet og 
hensigtserklæringer om fremtidig forbedring aftalt. Det har været nødvendigt, at 
fremsende brev hvori vi mindede bestyrelsen om disse aftaler.  
Vi har i Styrelsen tænkt os stadig at stå vagt om Bestyrelsens beslutninger omkring 
emner der ligger indenfor selskabets interesseområde og til stadighed minde 
bestyrelsen om den ånd til demokrati og inddragelse af medlemsaktivitet der ligger i 
vedtægterne for Dansk Psykolog Forening. 
 
Som I vil have bemærket er vi naturligvis også blevet pålagt forskellige krav for at 
leve op til Persondataforordningen; GDPR. 
Vi har bedt om jeres samtykke til at måtte sende jer post. Vi har fået mange samtykker 
men må stadig efterlyse at få de sidste i hus. Vi er blevet tildelt en sikker mail, men 
løsningen virker ikke optimalt og vi afventer svar på hvordan vi skal håndtere dette. 
Så snart vi har løsningen hører I derom. 
Flere styrelsesmedlemmer deltager i ESTSS konference i juni og håber at kunne finde 
inspiration til nye kurser. Vi kommer til at udbyde gammelkendte kurser og vil  
selvfølgelig engagere os i,  hvad der kommer af opgaver når det gælder fagets 
synlighed.  
Så vidt beretningen fra Styrelsen. 
 
Beretningen tages til efterretning af forsamlingen. 
 
Ad 4: Årsregnskab. Per Bech gennemgår regnskabet for 2018, hvilket tages til 
efterretning af forsamlingen. Han fortæller, at der med ny medarbejder i DP nu ydes 
betydeligt bedre hjælp til regnskabsførelsen. Aktuelt er der 130 medlemmer. Det 
drøftes om man skal lægge strategi for en øgning af medlemsskaren. Uenighed 
derom og det overlades til styrelsen at drøfte videre.   
 
Ad 5: Valg af Formand og styrelsesmedlemmer: Berith Bro genopstiller som formand 
og genvælges for 2 år. Per Bech, Michael Bruun og Anders Korsgaard Christensen 
genopstiller som styrelsesmedlemmer. Alle genvælges for 2 år. 
 
Ad 6: Valg af suppleanter:  
Mette Christensen og Fahzed Zand genopstiller som suppleanter og genvælges.  
 
 Ad 7: Eventuelt:  Der stilles spørgsmål til kursuspriser og det besluttes for en tid at 
give betydeligt tilskud til kurser så de udbydes til meget konkurrencedygtige priser. 
Dels for at få gennemført flere af de aktiviteter der udbydes og dels for også at nå ud 
til yngre i faget der måske kan have svært ved at finde pengene til relevant 
videreuddannelse. 
Drøftelse af emner for kurser og fyraftensmøder. Forsamlingen opfordres til at 
indsende konkrete ønsker og forslag og styrelsen opfordres til at arrangere 
fyraftensmøder. 
 
Referent: Berith Bro 


