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1. Valg af dirigent (Iben Ljungmann) og referent (Maja O’Connor) 
 

2. Godkendelse af dagsorden – er varslet korrekt til medlemmerne. Der er ingen indkomne forslag: 
Dagsordnen godkendt. 
 

3. Beretning om selskabets virksomhed det foregående år ved formand Lasse Koldkær: 
 

Oversigt findes på hjemmesiden.  
58 medlemmer → en lille øgning. 2 bestyrelsesmøder. Kursus i etik og jura. Supervision med Paul Terry. 
Almen gerontopsykologi 1 (Paul Terry og Christine Swane), Kursus ved Anna Amand m fl. 
 
Almen gerotntopsykologi 2 afholdes i januar 2018. GF og kursus holdes 2. og 3. november, 2018. 
 
Knud Erik Sabroe: Skal vi fremad have mere fokus på den naturlige aldring og forebyggelse af 
komplikationer i aldring så vel som det kliniske? Dette diskuteres. Evt i forhold til 
beskæftigelsesområdet, boligområdet, osv. Det er tilnærmet ved at brede specialistområdet og 
specialistuddannelsen ud til andet end det kliniske (2014 og frem) Diskussionen fortsættes under 
punktet: kommende arbejdsopgaver. 
Mads: Der er skandaløse forhold på de gerontopsykiatriske områder i Hovedstadsområdet. Kun læger 
og sygeplejerske her → lobby arbejde for at bringe psykologer ind her. 
 
Link til arbejdsprogramudvalg i gerontopsykologi: http://www.dp.dk/fag-politik/politik-og-
arbejdsprogram/6-arbejdsprogramudvalg-2016-2018/gerontopsykologi/ 

 
4.  Fremlæggelse af regnskab ved kasserer Susanne Bollerup: 
Regnskab omdeles for 2016, 2017 og 2018. Ingen kommentarer til regnskab for 2016 og 2017 
Ingen kommentarer til budget for 2018. 
Der er en del arbejde for kassereren i at minde om at betale kontingent → meld evt betaling til 
betalingsservice. DP er på sagen med at gøre det lettere at betale kontingent. 
Regnskabet er godkendt. 

 
5.  Kommende arbejdsopgaver 
 
Udbuddet af kurser har været styret af behov for kommende specialister. Hvordan skal vi forholde os til 
dette fremadrettet? 
 
Det somatiske område skal boostes (Anna Aamand) 
 
EFPA ved Iben. Sammenslutning af psykologforeninger i Europa. Her under et udvalg om 
gerontopsykologi. DP har lukket for dækning af rejseudgifter, så Iben kan ikke længere rejse til 
møderne. Derfor nu passivt medlem. Kan Lars Larsen evt tage af sted i forbindelse med sin forskning i 
gerontopsykologi stedet? Psykolog Foreningen skal indstille, men selskabet kan udpege et forslag. 
 
 

http://www.dp.dk/fag-politik/politik-og-arbejdsprogram/6-arbejdsprogramudvalg-2016-2018/gerontopsykologi/
http://www.dp.dk/fag-politik/politik-og-arbejdsprogram/6-arbejdsprogramudvalg-2016-2018/gerontopsykologi/


Skal vi sætte ind for at arbejde for flere psykologer på gerontopsykiatriske afdelinger i DK → skal foregå 
via DP. (Mads Greve). Susanne forslår en kortlægning af psykologer der arbejder i gerontopsykiatrien i 
DK. Hvordan kan vi arbejde for at fremme flere psykologer i gerontopsykiatrien? Anna Aamand: Kan 
man gå via de geriatriske afdelinger? Knud Erik Sabroe. Strategi → få DP til at komme på banen. Taktik 
→ analyse af situationen: Hvad er det vi skal gøre for at opnå succeser? Hvad er der af tidligere 
succeser og hvilke midler brugte de? Hvem skal vi arbejde sammen med lokalt? Hvad skal vi gøre 
sammen for at nå målet? 
Vi skal starte med en kortlægning af gerontopsykologer i gerontopsykiatrien landet over for vi kan 
begynde at påvirke systemet. 
 
Susanne Bollerup: Gerontologisk Selskabs Knud Ramien har opfordret os til at byde ind med et 
symposium. Maja O’Connor vil gerne være tovholder på et sådan symposium i 2019. Vi tjekker ved 
Christine Swane hvilken indflydelse selskabet har ifht at vurdere hvilken involvering Gerontopsykologisk 
Selskab bør have i ovenstående fremadrettet.  
 
Anna Aamand: Hvilke kurser skal vi have op at stå i 2018? de der har brug for specialistkurser bedes 
melde ind til bestyrelsen der er behov for + se tilbage hvilke kruser der ikke har været afholdt en tid.  
 
Susanne Bollerup: Skal vi have udvalg der kan igangsætte kortere kurser og temadage? 
 
Vi overlader til bestyrelsen at beslutte hvilke af disse tiltag der igangsættes de kommende år. 
 
6. Indkomne forslag – herunder ændringer af vedtægter.  
Et forslag til dette er udviklet og omdelt.  
 
Ifth paragraf 2. Alle delelementer bør være ligestillet i denne paragraf .. a)..b)…c.. 
Under J i paragraf 2: Kan sagsbehandler ændres til konsulent? (vi har ikke kapacitet til at lave 
sagsbehandling i bestyrelsen). Skal ændres til ”yde konsultativ støtte til Dansk Psykologforening i sager 
vedrørende det gerontopsykologiske område” 
 
Paragraf 3 stk 2. ordene ”at arrangere” skal fjernes. 
 
Paragraf 4, stk 2. …  Ændres til ”Associerede medlemmer betaler samme kontingent som ordinære 
medlemmer. Associerede medlemmer kan deltage i generalforsamlingen, men har ikke stemmeret” 
 
Disse ændringer stemmes der om til næste generalforsamling 
 
7. Fastlæggelse af kontingent ved kasserere Susanne Bollerup. 
Det vedtages at kontingentet fastholdes.  

 
8. Valg af bestyrelse. 
Alle 4 kandidater genopstiller. Disse genvælges alle 4. 

 

9. Valg af revisor. 
Stine Hermansen stiller op og vælges enstemmigt. 

 

10. Eventuelt 
 

Anna Aamand: Tillykke til Susanne Kaagaard som i dag er blevet specialist i gerontopsykologi. 


