Årsberetning for Frederiksborg Kredsen 2019/20
Vi har været tre styrelsesmedlemmer og to suppleanter i den forløbne periode, hvor vi har fået
udrettet en del på kursus området, og på den måde har gjort os mere synlige i kredsarbejdet. Vi
har fået ”sat os på landkortet”, og I har taget godt imod vores initiativer. Tak for det. Uden jer ville
det være en flad fornemmelse.
Vi holdt årsmøde og generalforsamling i Frederiksborg Kredsen d. 10. Maj 2019 i Græsted, hvor vi
havde to oplægsholdere fra Kvindekrisecentret i Hillerød, der bl.a. fortalte om ”Circle of Security”,
og de to eneste fremmødte blev valgt som suppleanter til den nye styrelse. Vi har holdt styrelsesmøde ca. hver anden måned på skift hos hinanden (6 møder), og vi har diskuteret forskellige mulige temaer til kurser og fyraftensmøder/årsmøde, nyhedsbreve og dagsorden til Formandskollegiemøderne, og vi har efterhånden fået ”kørt det på skinner”, så vi er på forkant med de næste arrangementer.
D. 17. januar i år holdt vi et vellykket kursus på Konventum i Helsingør med Rikke Høgsted om
”Belastningspsykologi”, i dag har det handlet om ”Naturterapi” med Lasse Thomas Edlev, og d. 18.
september er der kursus med Sebastian Simonsen om ”Mentaliseringsbaseret psykoterapi” (også
kendt som MBT) på Konventum. Det går fint med tilmeldingerne, men der er fortsat ledige pladser, og jeg har åbenbart igen glemt at skrive en deadline. Vi har også allerede booket oplægsholder
til næste årsmøde og generalforsamling, som bliver et ½-dags arrangement om at være torturoffer
ved Hûseyin Duygu d. 7. maj 2021, hvor Belinda Labrosse efter Hüseyins oplæg fortæller om
behandlingsmuligheder og – steder ud fra sine erfaringer fra det tidligere RCT/nu Dignity.
Vi har også flere ideer på bedding: Online baseret psykoterapi, psykoterapi på det gerontologiske
område, ”Når gode mennesker handler ondt” osv. Hvis du har flere ideer til kurser og/eller fyraftensmøde hører vi gerne fra dig, og vi vil også rigtig gerne have flere ind i styrelsen. Som I ved
måtte vi udskyde workshoppen i naturterapi og generalforsamlingen, fordi vi ikke måtte mødes
mere end ti ad gangen pga. risikoen for at få Corona og/eller lave smittekæder.
Formanden for kredsen (Signe) deltager i Formandskollegie møder i Dansk Psykolog forening
sammen med formænd fra de andre decentrale enheder (Sektioner, Kredse og Selskaber) to til tre
gange om året, hvor vi diskuterer fælles temaer og drøfter forslag til arbejdsprogram for den
kommende ”store” generalforsamling. Sidst blev mødet ændret til et Kredsrådsmøde, der blev
afholdt virtuelt den 28. april, og her handlede dagsordenen om ”Revision af procedurer for
sagsbehandling i Komité for Etik”. Arbejdet omkring Komité for Etik er en del af arbejdsprogrammet
for bestyrelsen fra sidste generalforsamling i DP, som der skal træffes beslutning om på næste GF.
Der er lavet en stor advokatanalyse vedr. temaet, som Signe gerne sender til evt. interesserede, og
den lægger op til to spor: 1) At Komité for Etik fortsat er både rådgivende og sanktionerende eller
2) Kun rådgivende. Hvilket spor der vælges hænger naturligvis tæt sammen med ændringer i
Psykolognævnet.
Der er ofte mindre interesse for det fagpolitiske arbejde end for kurser og fyraftensmøder blandt
psykologer, men I skal bare vide, at det er en mulighed for at få politisk indflydelse at I giver

os/mig et bredere politisk mandat med til møderne både i Formandskollegiet og Kredsrådet.
Sidstnævnte mødes ca. én gang om året, hvor det kun drejer sig om kredsarbejdet.

