
Generalforsamling i Dansk Sundhedspsykologisk Selskab mandag d. 23/2, 2015, kl. 17.15 

Flemming Rasmussen vælges til dirigent. Konstaterer at Generalforsamlingen er lovligt indvarslet. 

Der er i alt 9 personer til stede. 

Formandens beretning 

Formanden Thomas Iversen afleverer sin beretning om vore aktiviteter i det forløbne år – kurser, 

fyraftensmøder, diverse arbejde med udtalelser til offentlige myndigheder formidlet via DP og endelig 

revisionen af Specialistuddannelserne som endte med nogle mindre korrektioner. Vi sad repræsenteret i 

arbejdsgruppen vedrørende Nationale Kliniske Retningslinier for Kroniske smerter. 

Regnskab: 

I kassererens fravær fremlægges regnskabet af Flemming Rasmussen. 

Der er balance mellem udgifter og indtægter. Midler blev tilbageført til DP grundet DPs regler om grænser 

for fri kapital. 

Kontingentfastlæggelse: 

Der fortsættes med de igennem en del år eksisterende takster: 

300 kr. for medlemmer i arbejde 

150 kr. for arbejdsløse og studerende. 

Valg: 

Eva Gall og Flemming Rasmussen er på valg. 

Eva genopstiller og vælges. 

David fortsætter efter at være overgået fra suppleant til fuldgyldigt medlem. 

Monica Tafdrup Notkin og Thomas Iversen er på valg næste år. 

Heidi Kjøgx opstiller og vælges. 

Flemming Rasmussen opstiller som suppleant og vælges. 

Eventuelt: 

Det foreslås at vi laver arrangementer i det kommende år om børnesundhedspsykologi, evt. i samarbejde 

med andre selskaber eller kredse. Det vil evt. kunne foregå i Viborg 

Der efterspørges arrangement om søvnvanskeligheder hos såvel børn som voksne. 

Heidi Kjøgx tilbyder at lave arrangement (dagskursus eller fyraftensmøde) på baggrund af sin snart 

færdiggjorte ph.d.-afhandling vedrørende katastrofetanker og smerter. 

Under dagens kursus bemærkes at der i vor midte mangler viden om arbejdsforholdene i kommunalt regi. 

Vi vil overveje at stable arrangement på benene omkring dette.  

Ligeledes under dagens kursus tales om traumer, opvækst, tilknytningsmønstre. Kan vi lave arrangement 

herom. 

Måske arrangement om tilknytningsstil og funktionelle lidelser. 

Der takkes for god ro og orden og arrangementet afsluttes kl. 18.00. 

Referent: Flemming Rasmussen. 


