Beretning for året 2019
/ved generalforsamling januar 2020

Velkommen til alle.

I denne periode har vi flyttet generalforsamling til januar, hvor der tidligere var en tradition for, at det var i
november. Dette har vist sig uhensigtsmæssigt, da vi har en forpligtigelse til at aflægge regnskab ved
generalforsamlingen, og regnskabet følger kalenderåret. Den siddende bestyrelse har derfor siddet lidt over
et år i denne periode.
Som udgangspunkt er det vores formål at lave fyraftensmøder med i en ramme, hvor der både er plads til
et fagligt oplæg til at man hygge sig og netværke med hinanden.
Derudover bliver en repræsentant fra kredsen inviteret til formandskollegiet i København et par gange per
år. Møderne har ingen beslutningskompetence, men bliver brugt til at formanden kan give orientering til
kredsen, og til at formanden og bestyrelsen kan afprøve stemningen for ideer eller nye tiltag.
I det forgange år har der blandt andet været fokus på etiknævnets arbejde og for det forestående arbejde
med at ændre ordningen således, at der kan føres tilsyn med psykologer både med og uden autorisation.
Dette er et arbejde, som blev i gang sat da Generalforsamlingen i DP besluttede det for to år siden. Men
som desværre har fået en kedelig aktualitet, da en psykolog er blevet dømt for at misbruge sin klient, og at
der i den forbindelse har været et mediefokus på Psykolognævnets arbejde.
Ved generalforsamlingen sidste år, fik vi en stak ideer, som vi kunne omsætte til fyraftensmøder, det takker
vi meget for og det har vi benyttet os af.
I årets løb har vi haft følgende fyraftensmøder:
Musikterapi ved Gunna Strange
Udredning af børn med traumer ved Sille Schandorph Løkkegaard.
Hypnose ved Jannie Kildested
Et der blev aflyst pga for få tilmeldinger
Møde for nyuddannede psykologer med intro til kredsen og til jobbet som psykolog.
Vi har i det forgangne år været meget udfordret af, at vi ikke har haft adgang til selv at sende mails til jer
medlemmer. Dette er foregået gennem foreningen, og med en del færre mailadresser end tidligere, da der
har været en politik om aktivt samtykke. Vi har iagttaget et mindre fald i fremmødte medlemmer, og vi
forestiller os, at det skyldes, at en del medlemmer ikke har fået vores nyhedsbrev. Vi håber, at det bliver
meget bedre fra nu af, hvor vi igen har fået lov at sende nyhedsbrev til kredsens medlemmer.

Men som bestyrelse må vi indrømme, at det har tæret lidt på kræfterne og begejstringen, når vi flere gange
har været tæt på at aflyse eller ændre i en dato. Dertil kommer, at vi i årets løb var så uheldige, at to
bestyrelsesmedlemmer blev nødt til at udtræde af bestyrelsen.
Generelt oplever vi god stemning og imødekommenhed til fyraftensmøderne. Hvor vi ser psykologer på
tværs af alder, erfaring og arbejdsområder mødes og være nysgerrige på hinanden.
Vi har brug for nye gode ideer til de kommende års fyraftensmøder. Man må gerne være forsker og dele ud
af sin passion, men det er på ingen måde det niveau, som er krævet. Man må hjertens gerne melde sig til at
holde et oplæg om et emne, som man er optaget af uden at det er på specialist niveau.
Lige om lidt laver vi en kort snak ved bordene, hvor I kan komme med ideer til det kommende års
fyraftensmøder, men inden da skal vi officielt have vedtaget beretningen.

