Referat fra Generalforsamling i Dansk Sundhedspsykologisk Selskab d. 6/3, 2012, kl.
17.15 i Dansk Psykolog Forenings lokaler

Valg af dirigent og referent:
Eva Gall er dirigent, Flemming Rasmussen er referent.
Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendes.
Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år:

I perioden efter sidste generalforsamling (d. 31. marts 2011) har vi afholdt 7 styrelsesmøder og i
forlængelse af 2 af disse, fællesmøde med fagnævnet.
29. og 30. september, 2 dages kursus med Joanna Dahl fra Stockholm, der talte om ACT og
smerter.
Styrelsens medlemmer:
Camilla Rasmussen, Pia Meldgaard, Monica Tafdrup Notkin, Eva Gall (kasserer), Flemming B.
Rasmussen (sekretær) David Palmquist (suppleant), Thomas Iversen (formand). John Marquardt
og Susanne Ohrt deltog i begyndelsen, men måtte ophøre pga. travlhed.
Styrelsen har bl.a. drøftet:
- Hvor er DP henne i processen med revision af specialistuddannelserne?
- Hvordan kan vi hjælpe med at igangværende specialist-kursister kan blive færdige?
- Hvordan kan vi revidere den nuværende model, så folk ikke kører fast?
- Kan der gives flere forhåndsgodkendelser af forløb?
- Skal vi revidere den sundhedspsykologiske pjece?
- Hvordan definerer vi sundhedspsykologi?
Det hører også med, at vi forsøgte at oprette et kursus under emneområde "Sundhedspsykologi,
organisation og samfund", men at vi ikke kunne sælge tilstrækkeligt med pladser til, at det kunne
løbe rundt, hvorfor det blev aflyst. I den forbindelse ansøgte vi Specialist Uddannelsesudvalget
(SPU) om, at der kan dispenseres fra dette område, således at de 20 timer kan erstattes med
andre specialerelevante kurser. Ansøgningen blev imødekommet.

Styrelsens medlemmer har deltaget i udvalg og nævn i DP.
Camilla Rasmussen har været medlem af Det Sundhedspsykologiske Fagnævn.
Thomas Iversen har deltaget i Formandskollegiets møder og i møder om Specialistuddannelsens
revision.
Beretningen godkendes.
Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse:
Både i 2010 og i 2011 fremviste regnskabet indtægter på rundt regnet 140.000,-. Årenes resultater var i
2010 et underskud på ca. 18.500,- kr. og et overskud i 2011 på godt 23.000.
Der overføres 29.000,- til årsregnskab 2012
Regnskabet godkendes.
Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år:

Med ufortrøden optimisme har styrelsen i efteråret udviklet 3 - 4 arrangementer til afholdelse i
2012:
Et fyraftensmøde med Bo Netterstrøm.. om Stressbehandling. 24. april, 15:00 – 17:30. hos
Kræftens Bekæmpelse.
Et 2-dages kursus med Bobby Zachariae om Stress og stresshåndtering o Århus d. 27. og 28.
september.
Et 2-dages kursus med Anne-Mette Thuesen og Lotte Mølsted, Psykologen som underviser og
formidler, 11. og 12. juni i København hos Kræftens Bekæmpelse.
Et dagskursus med Monica Tafdrup Notkin, Den motiverende Samtale (MI), planlægges til ca.
oktober/november, 2012.
Vi vil afsøge om der er samarbejdsmuligheder med Fagligt Selskab for Psykologer i Palliation og
Onkologi
Og vi vil til stadighed have fokus rettet mod Fagnævnssamarbejde, skabe muligheder for at der
fortsat kan komme nye sundhedspsykologiske specialister, og på hele fremtiden for
specialistuddannelserne.

Vi forestiller os 1-2 fyraftensmøder i 2013, op til 3 kurser. Vi vil overveje om der kan afholdes
fyraftensmøde i Århus. Vi vil overveje om der evt. kan holdes generalforsamling i Århus.
Behandling af indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag.
Fastlæggelse af budget og kontingent:
Eva fremlægger et budget som lægger sig tæt op ad de foregående års budget – dette godkendes,
ligesom kontingentsatserne fastholdes på 300,- kr pr år/ dog 150,- for studerende og pensionister.
Valg af Styrelse:
Eva Gall og Flemming Rasmussen er ikke på valg og fortsætter.
Pia Meldgaard, Camilla Rasmussen, Thomas Iversen, og Monica Tafdrup Notkin vælges som
medlemmer af styrelsen.
Søren Balling indvælges som 1. suppleant, ligesom Susanne Ohrt vælges som 2. suppleant.
Der vil ske endelig konstituering til førstkommende styrelsesmøde, men planen er at Thomas
Iversen fortsætter som formand, Pia Meldgaard som næst-formand, Eva Gall som kasserer og
Flemming Rasmussen som sekretær. De øvrige som menige bestyrelsesmedlemmer.
Eventuelt:
Der er intet til dette punkt.
Dirigenten takker for god ro og orden.

