Referat Generalforsamling i Kreds Fyn
20. november 2014 kl. 17.00

Ad 1. Valg af dirigent: Tina La Cour
Ad 2. Valg af referent: Sille Schandorph Løkkegaard
Ad 3. Beretning af kredsens virksomhed i 2014 v. næstformand Emily Dean Weisenberg –
se formandsberetning i separat dokument
Ad 4. Fremlæggelse af regnskab v. kassereren:
Vi har penge til overs, bl.a. pga. to aflyste arrangementer, som eller ville have kostet.
Derfor har vi også valgt at give maden til GF i dag. Medlemmer har betalt for kurser sidste
år, men udgifterne for kurserne er blevet opkrævet i 2014.
For at få brugt de resterende penge vil vi arrangere kurser og fyraftensmøder, som vil
koste kredsen lidt mere, and de forrige arrangementer har gjort.
Ad 5. Valg til bestyrelsens 8 bestyrelsespladser og 2 suppleantpladser - kandidater kan
stille op på mødet.
Følgende genopstiller: Malene Hinrichsen, Emily Dean Weisenberg, Tina la Cour, Alice
Fabech, Sille Schandorph Løkkegaard og Lene Roed Kirkedal. Derudover opstiller Fani
Juel Pørtner.
Alle 7 vælges ind.
Ad 6. Forslag til tiltag, arrangementer mv. i kredsen:
-

-

-

Forslag om opstart af supervisor-grupper. Der er behov for ekstern supervision.
Invitere en big-shot såsom Fonagy – debat om, vi vil bruge vores penge på et stort
arrangement, hvor andre end kredsens medlemmer også kan komme med, eller på
mindre lokale arrangementer, som vil være rettet mod måske kun 20 medlemmer af
Kreds Fyn
Møder med samarbejdspartnere, fx ligesom fyraftensmødet sammen med
Arbejdsmedicinsk klinik
o Børnehusene
o FABO
o Ankestyrelsen
o Psykolognævnet
o TUBA
o SDU
o Klinik for selvmordsforebyggelse
Besøg fra en fra Etiknævnet – løsagtigt, måske med cases, sager de typisk har
Besøg af en jurist
Psykolog-mindfulness
Besøg af DACAPO-skuespillere til et fyraftensmøde: dilemmaer, som psykologer
kan møde på arbejdet, kan udspilles
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-

-

-

Besøg fra Palleativ team
Ida Skøtte: PAS-konsulent
Sexologi
Janne Hagelkvist fra Center for Mentalisering
Forslag til netværks-opbygning – hvordan kan vi styrke det? Skal vi gøre
mere/andet end cafémøderne? Tema til et fyraftensmøde? Hvordan holder man
netværksgrupper i gang? Hvordan får vi udbytterig networking? – fyraftensmødet
kan måske hjælpe til at opstarte netværksgrupper.
Workshop: Iværksætter, psykologkompetencer, udvidelse af psykolog-fagligheden
og hvad den kan bruges til. ”Sæt ord på dine psykologkompetencer” fra DP i
Aarhus, antropolog fra DP fra deres kampagne
Præsentation af hvem, der er i kredsen, og hvad vi laver.

Send endelig gerne input til kredsen med forslag til kurser, workshop, fyraftensmøder,
sociale arrangementer eller noget helt andet
Ad 7. Evt.
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