
REFERAT AF GENERALFORSAMLING I SELSKAB For 
Psykotraumatologi 
lørdag den 26 september 2020 på Hotel Kong Arthur, København 
 
Efter fagligt oplæg med Naveed Baig under overskriften ” ’Hvad kan vi gøre, det er 
Guds vilje’ - Islamisk krisepsykologi og radikal coping i blandt muslimer” 
afholdtes Generalforsamling ifølge vedtægterne.  18 medlemmer deltog i 
Generalforsamlingen. 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Styrelsens beretning v. formand Berith Bro 
4. Årsregnskab 2019 v. kasserer Per Bech 
5. Strukturen i Specialistuddannelsen, fremadrettet. Fagnævnsmedlemmer  
6. Valg af styrelsesmedlemmer 
7. Valg af suppleanter 
8. Eventuelt. 
 
 
Ad 1: Valg af dirigent: Claus vælges som dirigent. Der er tale om en lovligt varslet og 
indkaldt generalforsamling. Det har ikke været muligt at afholde den inden for det 
første halvår, som foreskrevet i vedtægterne pga. denne ”force majeure” situation, 
hvor Covid-19 restriktioner dikterer forsamlingsmuligheder. 
 
 
Ad 2: Valg af referent:  Berith skriver beslutningsreferat. 
 
Ad 3: Fremlæggelse af beretning v. formand Berith Bro:  
 
Velkommen til Generalforsamlingen. Og dette i skyggen af Corona. Vi havde 
planlagt, at afholde årsmødet allerede i juni. På trods af vedtægter kom hele 
situationen med Covid-19 på tværs af alle planer. Forsamlingsforbuddet udstukket af 
myndighederne er, som det indledningsvist blev nævnt; force majeure. Vi ønskede 
ikke at forsøge os med digitalt årsmøde og en sådan mulighed er ikke beskrevet i vore 
vedtægter. 
Det blev lovligt igen at forsamle sig i større grupper….noget der jo så aktuelt igen er i 
fare. 
Regnskab for det foregående år blev udfærdiget og revideret efter normal procedure 
og normale frister. 
Selvom der hvert år er valg til bestyrelsen, fortsatte de allerede valgte, Vi har udvist 
forsigtighed  omkring, hvad vi har besluttet efter at valgperioden i princippet var 
forbi.  
Vi har kørt selskabet som en slags ”forretningsministerium” og alene foretaget 
dispositioner til den fortsatte drift,  
I sagens natur er vor mødeaktivitet i en stor del af perioden foregået pr mail. Og i 
sagens natur satte Covid-19 situationen hurtigt en stopper for planlægning af 
yderligere medlems-aktiviteter. 
 
Siden sidste årsmøde har vi dog nået et par aktiviteter: 
 



I slutningen af 2019 afholdt vi, med god tilslutning, en 1-dags workshop med Alan 
Barrett fra Manchester omkring det store psykosociale opfølgningsarbejde efter en 
terroraktion ved en koncert i byen. Han videregav mange erfaringer vi godt kunne 
tage ved lære af herhjemme. 

Sidst i januar i år,  afholdt vi et, også velbesøgt, fyraftensmøde i København med 
historiker Kasper Nissen om Psykiske krigsinvalider i Sønderjylland efter 1. 
Verdenskrig. Mange efterspurgte en opfølgning på dette. 

Et krisestyringskursus er flyttet pga. forsamlingsforbuddet i juni. Det afholdes med 25 
deltagere om nogle dage. Nu med mundbind. 
Vi kan senere drøfte ønsker til kommende aktiviteter og egentlig planlægning må så 
afvente, hvilke muligheder vi har samtidig med Corona-smitten. 
 
I vedtægterne for selskabet fremgår det, at vi har til opgave at udbrede viden indenfor 
det psykotraumatologiske felt. I år er der mange psykologer med forskellige 
baggrunde, der i medierne har forsøgt dette. Mange nuancer er gået tabt, men alt i alt 
har krisestyring, traumereaktioner og tab været i overskrifter løbende. Dansk 
Psykolog forening nedsatte et Coronapanel og Anders og jeg fra styrelsen gjorde hvad 
vi kunne, gennem hyppige onlinemøder i panelet, at præge, hvorledes psykotrau-
matologiske emner blev formidlet. Psykotraumatologien har også i vort eget fagblad 
været hovedtema et par gange og særligt i forbindelse med togulykken på Storebælt. 
Mange begivenheder er blevet udsat eller aflyst i år. Tænk bare på verdens allerstørste 
begivenhed, sommer ol. Og så skulle man tro, at et nok lidt mere beskedent projekt 
som ensretning af vore specialistuddannelser kunne have ventet på at specialist-
udvalget kunne have været udsat. Men nej. Vor overordnede bestyrelse ville 
gennemføre processen og det er under protest fra alle fagnævn via lange videomøder 
sket. Vor specialistuddannelse har ændret sig, men slet ikke så meget som frygtet i 
ensretningens navn. I får en kort gennemgang af de nye kriterier under et senere 
punkt. 
 
Al den mødeaktivitet repræsentanter fra styrelsen ellers deltager i er præget af, at 
ingen orker online-møder længere. Møder i kursusudvalg foregår aktuelt ved skriftlige 
tilbagemeldinger fra fagnævnene, møder i selskabsrådet er aflyst pga. manglende  
tilslutning til online-møde, et formandskollegiemøde blev i går søgt gennemført med 
lav tilslutning  og i det hele taget synes den demokratiske proces der skulle præge al 
decentral kommunikation med bestyrelsen at være udfordret af Corona situationen.  
Vi håber næste år at kunne opleve et årsmøde hvor vi er på den anden side af 
pandemien og har friheden til igen at kunne mødes omkring relevante kurser og andre 
faglige arrangementer. 
Så vidt beretningen. 
 
Beretningen tages til efterretning af forsamlingen. 
 
Ad 4: Årsregnskab. Per Bech gennemgår regnskabet for 2019, hvilket tages til 
efterretning af forsamlingen. Aktuelt er der 142 medlemmer.  
Det er blevet lidt bedre med kontigentindbetalingerne, men rykkere må stadig sendes 
ud. Kontigentet for kalenderåret betales efter Generalforsamlingen i samme 
kalenderår. Bogføringen foretages centralt i DP hvilket besværliggør forståelsen af 
posterne. Per beder om mere gennemsigtighed fremover og laver en bemærkning til 
bogholderen i DP om at få noter til posteringer. Forsamlingens godkendelse er 



betinget af, at Per får tilfredsstillende svar. (Efterfølgende har Per og Berith set noter 
til regnskabet igennem. Der er overhovedet ikke grund til anmærkninger). 
 
Ad 5: Berith Bro gennemgår i overordnede træk strukturen i specialistuddannelsen 
med de nye retningslinjer og processen mod ensartethed mellem uddannelserne. 
Hope Cederkrantz indgår i Fagnævnet.  
 
Ad 6: Charlotte Mosbæk og Henrik Lyng er på valg og genopstiller. Vælges. 
 
Ad 7: Valg af suppleanter:  
Mette Christensen og Fahzed Zand genopstiller som suppleanter og genvælges.  
 
Ad 8: Det foreslås at Styrelsen overvejer evt at udbyde webinarer eller undervisning 
online. Det skal også overvejes, at muliggøre online-deltagelse ved nogle kurser og 
andre faglige aktiviteter. 
Der ønskes opfølgning på Fyraftensmødet med Kasper Nissen. 
Forslag om: Filmforevisning og foredrag ved instruktør omkring rekonstruktion af 
Utøja som fyraftensmøde. 
 
Referent:  Berith Bro 


