Referat fra Generalforsamling i Dansk Sundhedspsykologisk Selskab.
Fredag d. 28. februar, 2014 i DPs lokaler i Købehavn
Eva Gall vælges som dirigent, Flemming Rasmussen som referent.
GF er lovligt indvarslet.
Beretning:
Thomas Iversen afholder som formand beretning om årets aktiviteter.
Der er afholdt 1 og 2 dages kursus. Der er afholdt fyraftensmøder.
Vi har holdt skarpt øje med oplæg til revision af Specialistuddannelsen.
Løbende indstillinger til arbejdsgrupper.
Deltagelse i Formandskollegiet.
Hjemmesiden er opdateret.
Og endelig har vi bragt vedtægterne a jour med de faktiske forhold.
Der er foreløbigt planlagt gentagelse af kurset ”Samtaler hvor børn deltager”, og kurset ”Den motiverende
samtale – begge dele i Århus.
Med hjælp fra forsamlingen fremsættes uforpligtende ønsker til det kommende år:
Kursus om smerter og kultur.
Kurser der er nødvendige til sundhedspsykologisk specialistuddannelse, specielt til punktet generel klinisk
viden.
Rehabilitering – fra syg til rask.
Børn med kroniske sygdomme, kræft, funktionelle lidelser
Somatic experience
Afspænding
Vi vil spørge vore medlemmer om de har andre ønsker.
Der efterlyses register over hvad sundhedspsykologer beskæftiger sig med, hvor de er ansat. Ved tidligere
arbejde med dette har der vist sig problemer i forhold til registerlov. Og måske vigtigst –opdatering af et
sådant.
Regnskab.

Eva beretter. Grundet for stort indestående i Selskabet er der tilbageført beløb til DP. Dette skyldes uventet
stor betalende tilslutning til vores sidste kursus.
Forslag om uændret kontingent – 300,- kr. for medlemmer, dog 150,- for studerende og pensionister.
Vedtægtsændringer.
Der er udsendt forslag til vedtægtsændringer. Der er ingen markante ændringer, men en tilpasning til hvad
der de facto allerede forgår grundet ændringer i foreningen og i almen praksis. F.eks. udsender vi jo aldrig
brevpost mere.
Valg:
Desværre vælger Camilla Rasmussen, Pia Meldgaard og Annika von Heymann-Horan ikke at genopstille.
Thomas Iversen, Monica Tafdrup Notkin, Søren Balling og Louise Puggaard vælges til Styrelsesmedlemmer.
David Palmquist vælges til suppleant.
Eva Gall, Flemming Rasmussen er ikke på valg.

Fagnævn:
Camilla Rasmussen vedbliver i en kortere overgangsperiode med at sidde i Fagnævnet.

Evt.
Thomas takker de afgående Styelsesmedlemmer for deres gode og aktive deltagelse i Styrelsesarbejdet.

