Generalforsamling i Dansk Sundhedspsykologisk Selskab, 31.03.2011 i Dansk Psykologforenings Lokaler.

Flemming Rasmussen vælges til dirigent og referent. Konstaterer Generalforsamlingen er lovligt indvarslet
via Psykolog-Nyt, Hjemmeside og Mail.
Thomas Iversen, Formand, afgiver beretning.
Vi afholdt kursus og funktionelle lidelser ved Kirsti Malterud i Kræftens Bekæmpelses Lokaler. Det forløb
god, indholdet var høj-relevant og Kirsti håndterede dialogen med kursisterne godt.
Vi afholdt et meget vellykket sexologisk kursus, hvor dialogen også virkede rigtigt godt. Desværre var der
ikke så mange deltagere.
Vi afholdt et fyraftensmøde omkring søvn, hvor deltagerne blev beriget med solidt baseret viden om søvn
og behandling af søvnproblemer.
Vi endte med at måtte afholde hele Fyraftensmøde om psykisk førstehjælp hele 3 gange, en af gangene i
Århus – der var samlet 140 deltagere på de 3 arrangementer.
Årsmødet med nyt fra forskningsfronten har også til fulde opfyldt vore forventninger – ny viden, god
formidling og flydende dialog samtidig med at vi holdt os indenfor de berammede emne.
Vi har i årets løb arbejdet meget med specialistuddannelsen. Det er svært at få gennemført en hel
sundhedspsykologisk specialistuddannelse. Det kan vi som selskab naturligvis ikke leve med. Så derfor har
vi dels sat os for at udbyde nogle sjældent udbudte kurser der kræves for at fuldføre specialistuddannelsen.
Dels samarbejder vi tæt med Fagnævnet om, hvordan det er muligt at få godkendt en samlet
specialistuddannelse efter de foreliggende kriterier. Og slutteligt er vi allerede i gang med at diskutere
ændringsforslag til en revision af specialistuddannelserne når den tid kommer.

Eva Gall, kasserer, redegør for økonomien.
Det forløbne regnskabsår har kostet os penge, idet vi har haft nogle tabsgivende kurser. Det tager vi ikke så
tungt, da vi havde opsparet en god buffer. Ved indgangen til regnskab 2010 havde vi godt 18.000,- kroner,
ved indgangen til det aktuelle regnskabsår havde vi ca. 6.000. Samlet set var der dog stort set balance
mellem vore udgifter og indtægter til kurser. Vi skal forsøge at kalkulere vore kurser således at de hver
især indbringer et lille overskud, således at vi kan økonomisk kan tåle kurser med lav tilslutning.
Da vi heldigvis har repræsentanter fordelt over landet har vi et forholdsvist stort forbrug på rejser.
Medlemstallet er allerede ved årets begyndelse, efter betaling af kontingent ca. 120. Erfaringsmæssigt
melder der sig flere hen over året.
Regnskabet blev godkendt med akklamation.

Valg.
Eva og Flemming er på valg, og genvælges for en ny 2 årig periode uden modkandidater.
Fortsættende medlemmer af styrelsen er Thomas Iversen, Susanne Ohrt og Monica Tafdrup Notkin.
Som suppleanter genvalgtes John Marquardt, Pia Meldgård, Camilla Rasmussen og David Palmqvist. I det
daglige arbejde er der ikke skel mellem medlemmer og suppleanter.

Eventuelt:
Vi har stort sen en aftale i hus omkring et 2 dages kursus i efteråret med svenske JoAnne Dahl omkring
smertebehandling på ACT-grundlag.
Kurset sundhedspsykologi, organisation og samfund stiler vi mod at afholde i efteråret 2011. Det er et af de
kurser som det er svært at få til fuldførelse af specialistuddannelsen.
Det andet store kursus som det er svært at få, er pædagogisk sundhedspsykologi som vi stiler mod at
afholde i foråret 2012. Monica og Susanne undersøger om de kan påtage sig (noget af) kurset.
Vi opfordres alle til at gå i tænkeboks med henblik på emner for fyraftensmøder.
Vi stiler mod at afholde et større arrangement vedr. folkesygdommen stress i foråret 2012.
Vi opfordres til at overveje om Årsmødet nogle år kunne afholdes i Århus.
Vores Styrelsesmøde i juni flyttes til 14/6, 2011, kl. 16.00.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og generalforsamlingen blev herefter afsluttet.

