
Generalforsamling d. 15. januar 2016 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Godkendelse af dagsorden 

4. Formandens beretning om selskabets virksomhed i det forgangne år 

5. Beretning fra Formandskollegiet 

6. Godkendelse af budget og kontingent 

7. Arbejdsopgaver/kurser for kommende år 

8. Udpegning til fagnævn 

9. Valg til bestyrelsen 

10.  Eventuelt 

Ad. 1: Bestyrelsen foreslog Anne Grethe Mogensen. Anne Grethe blev valgt, og hun 

kunne konstaterede, at GF var lovlig indkaldt. 

Ad.2: Bestyrelsen foreslog Birgit Laungaard. Birgit blev valgt 

Ad.3: Dagsorden blev godkendt.  

Ad. 4: Formandens beretning blev godkendt. Den kan læses på selskabets 

hjemmeside. (www.BNSP.dk) 

 

Ad. 5: Fra Formandskollegiet ved Kitt Boel. Kitt har repræsenteret bestyrelsen i 

Formandskollegiet. 3 områder har været dominerende:  

At få lavet en hjemmeside for almindelige mennesker omkring psykologi, så der kan 

formidles relevante artikler, info af fagligt stof til almen interesse.  

ICD 11 drøftelser 

Psykologernes vægtning mod sundhedsområdet eller socialområdet. 

Der henvises til en lignende svensk hjemmeside. (www.psykologiguiden.se) 

 

Ad 6: Lotte Fensbo fremlagde selskabets budget, som skal godkendes af DP. Der er 

nu 122 medlemmer.  Der arbejdes fortsat med en PBS betalingsløsning. 

Kontingentet på 200 kr. fastholdes. 



Overskuddet på ca. 250.000 skal være til gavn for medlemmerne. Det skal bl.a 

anvendes til at skaffe oplægsholdere til selskabets jubilæumsfest. 

Det reviderede regnskab blev godkendt. 

 

Ad. 7: Kommende kurser: Temadag 17.06.16 om Social kognition og Skizofreni i 

Århus.   

Der arbejdes på en temadag om mentalisering, og der vil løbende blive opslået 

teorikurset til specialiseringsmodulerne. Desuden blev der efterlyst kurser i dysleksi, 

dyscalkuli. 

Så snart aftaler er på plads vil det blive annonceret i et Nyhedsbrev. 

Ad.8: GF godkender at bestyrelsen kan udpege Jente Andresen, Lotte Fensbo og 

Rikke Engelbrecht til Fagnævnet for en to årig periode.  Heidi Toft Olesen og Carsten 

Lose har siddet et år i nævnet. 

Ad.9: Valg til bestyrelsen: Kitt Boel og Heidi Toft Olesen var på valg. 4 kandidater 

stillede op. Kitt og Heidi blev genvalgt. 

Valg til suppleanter: Der var 3 kandidater. Birthe Rusike og Pia Stendevad blev valgt. 

Ad.10: Forespørgsel til dannelse er erfa -grupper mhp. at få supervision af 

supervisionen, som er obligatorisk for at kunne blive supervisorgodkendt. Lotte 

lovede at bringe spørgsmålet om tolkning af reglerne for grupperne for fagnævnet. 

Et svar vil kunne ses i et kommende Nyhedsbrev.  

Bestyrelsen vil drøfte en notits på hjemmesiden, så interesserede kan mødes. 

 

Referent Birgit Laungaard, d. 16.01.2016 

 


