
Indkaldelse til:  

Ekstraordinær generalforsamling 
Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige 

 

København, den 12. januar 2017 
 
Kære kolleger, medlemmer af Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige 
 
Som bekendt sendte Selskab for Børnesagkyndige, sammen med Dansk Psykolog Forening, den 9. 
december 2016 en mail til arbejdsgruppen vedrørende en énstrenget struktur på det familieretlige 
område. Afledt af Selskabets generalforsamling den 11. november 2016 udtrykte Styrelsen sammen 
med Dansk Psykolog Forening sin tilslutning til, at de familieretlige sager i et fremtidigt énstrenget 
system ville være bedst placeret under Danmarks Domstole. 
 
Siden Selskabet sendte sin mail til arbejdsgruppen, har der fra nogle af Statsforvaltningens 
psykologer rejst sig kritik af tilslutningen til at placere de familieretlige sager under Danmarks 
Domstole. Herudover har der været rejst tvivl om, hvorvidt det med den fremsendte dagsorden til 
generalforsamlingen i 2016 overhovedet var muligt at beslutte den omtalte tilslutning. 
 
På baggrund af disse forhold har Styrelsen besluttet at indkalde til en ekstraordinær 
generalforsamling, hvor to dagsordenspunkter er i fokus: 
 

• en drøftelse og beslutning af, hvorledes Selskabet skal forholde sig til en kommende struktur 
på det familieretlige område 

• om hvorvidt der fortsat er tillid til den nuværende Styrelse. 
 
Det er Styrelsens holdning, at Selskab for Børnesagkyndige altid har været og fortsat bør være for 
alle børnesagkyndige psykologer.  

En ekstraordinær generalforsamling skal derfor betragtes som Styrelsens ønske om at komme de 
rejste indsigelser i møde og give Selskabets medlemmer mulighed for afgøre, om der er tillid til, at 
Styrelsen fortsætter.  
 
Det er håbet, at den ekstraordinære generalforsamling vil tiltrække mange medlemmer. Det er også 
håbet, at vi kan få en aften med mulighed for forsoning. Vi skal være kolleger i årene, der kommer, 
og er alle bedst tjent med at undgå splittelse. 
 
Den ekstraordinære generalforsamling finder sted: 
 
Torsdag den 9. februar 2017 kl. 19.00 
Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø, mødelokale 2 A. 
 



Dagsorden:   
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Kort redegørelse for baggrunden for den ekstraordinære 

generalforsamling, v/formand Michael Kaster 
4. Drøftelse og beslutning af selskabets holdning til en kommende struktur 

på det familieretlige område  
5. Beslutning om, hvorvidt de fremmødte medlemmer af selskabet fortsat 

har tillid til den nuværende Styrelse 
6. Valg til Styrelsen. Dette punkt er kun aktuelt, hvis 2/3 af de fremmødte 

medlemmer har besluttet at udtrykke mistillid til den nuværende Styrelse.  
7. Evt. 

 
Enhver deltager kan medbringe op til to fuldmagter fra andre medlemmer af Selskabet.  
Styrelsen forventer at kunne foreslå forsamlingen en dirigent, der ikke er medlem af Selskabet og en 
referent, der ikke er medlem af Styrelsen af Selskabet. 
 
Af hensyn til forplejning, kan tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling foretages til Ida 
Møller idamoeller@hotmail.com  
  

På vegne af Styrelsen for  
Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige 

 
 

Michael Kaster 
Formand 

 

mailto:idamoeller@hotmail.com

