Referat af generalforsamling i OSiDP 5. februar 2016
1. Valg af dirigent og referent
Arne Grønborg Johansen vælges som dirigent.
Amalie Sindberg vælges som referent.

2. Godkendelse af dagsorden
Der er ikke kommet nogen forslag til dagsordenen, siden den blev udsendt - og dagsordenen
godkendes dermed.

3. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
-

-

-

-

-

Jytte Kruckow beretter om, hvad styrelsen har opnået gennem det forgangne år – der
refereres i store linjer og ellers henvises til præsentationen.
Der orienteres om, at Henrik Ankerstjerne Eriksen er valgt ind i fagnævnet.
Styrelsen har deltaget i EAWOP og der orienteres om EAWOP’s kommende arrangementer.
Formandskollegiet har været inddraget i en undersøgelse af, hvad der motiverer aktivt
medlemskab i DP.
Jytte Kruckow beretter om styrelsens handlingsplan for 2015-2016 herunder om, hvad der
foregik på folkemødet.
Thomas Koopman beretter om samråd med arbejdstilsynet d. 10. november 2015. Her var
Thomas inde for at udfordre valget om nedskæringer på 140 mand i Arbejdstilsynet.
Lisette Jespersen bidrager med en uddybning af, hvad der aktivt er gjort for at realisere
handlingsplanen 2015-2016. Hun udtrykker, at de skal arbejde videre med dette næste år,
så der kan laves et katalog omkring, hvad det er A&O psykologer er gode til.
Der berettes for henholdsvis AktivØsterne og AktivVesternes aktivitet i det forgangne år.
Det diskuteres hvad OSiDP skal repræsentere og hvem selskabet skal brande sig overfor,
således at selskabets medlemmer alle dækkes ind og at der ikke tabes nogle undervejs, hvis
deres interesse ikke tages hånd om. Der understreges, at der skal skelnes mellem branding
og aktiviteter.
Det lægges ud, at AktivØst har haft problemer med at tiltrække deltagere til
arrangementerne. AktivVesterne beretter også om manglende deltagelse ved deres
arrangementer. Der berettes om de kommende arrangementer.
Der spørges ind til om der er andre forslag og spørgsmål til formanden, hvilket der ikke var
og punktet rundes af.

4. Godkendelse af revideret regnskab
Egon Lund berettiger om regnskabet for det forgangne år.

Regnskabet viser samlet et underskud på 69.610,56 kr. for året 2015. Dog mangler der her i dette
regnskab en indtægt på omkring 11.000.
Regnskabet går op med passiver og aktiver.
Der redegøres for regnskabet fordelt på aktiviteter.
Regnskabet godkendes enstemmigt.

5. Behandling af indkomne forslag
Punktet springes over, da der ikke var nogle indkomne forslag.

6. Fokusområder for det kommende år.
Styrelsen vil fortsætte med handlingsplanen fra 2015, så de kan komme i mål med disse aktiviteter.
Det foreslås, at der skal undersøges yderligere ift. branding og hvor arbejds- og
organisationspsykologer bruges. Det foreslås, at der skal brandes andre steder end der gøres nu.
Det foreslås dog også, at brandingen skal droppes, men at der skal fokuseres på substans og at
investeringen rettes mod egne medlemmer, således at der er værdi i at være medlem. Det foreslås,
at der kan gøres en række tiltag for at få fat i de studerende. Eksempelvis ved at lave
praksisarrangementer målrettet studerende. Der kan fokuseres mere på vidensdeling i selskabet og
på eventuelt at lave mentorordninger. Der kan laves arrangementer for studerende specifikt. Der
skal fokuseres på, at medlemmerne kan lære meget af hinanden. Det diskuteres, om der kan laves
en mentorordning. Det foreslås også, at der kan laves en psykologportal på sigt, hvor viden om
psykologi kan findes.
Der lukkes for forslag.

7. Godkendelse af budget og kontingent
Egon Lund redegør for ansøgning til DP om ekstra tilskud. Ansøgning laves for at imødekomme
underskud fra seneste regnskabsår.
Det diskuteres, at DP skal opfordres til at investere i tekniske remedier, som kan muliggøre
videomøder. I forhold til dette melder Niels Wendelboe, at OSiDP kan henvende sig til ham med
spørgsmål.
Budgetforslaget fra OSiDP lyder, at kontingentet til både færdiguddannede og studerende bevares
på samme niveau, dvs. 250 kr. pr. år for færdiguddannede og 100 kr. pr. år for studerende.
Budgetforslaget på kontingentet godkendes.
Det påpeges, at det er relevant, at der skal stemmes om et budget med underskud. Det foreslås, at
budgettet i stedet skulle være udarbejdet således, at der var balance mellem indtægter og udgifter.
Generalforsamlingen giver styrelsen mandat til at påtage de nødvendige tilpasninger ift. budgettet,
hvis tilskuddet fra DP ikke er bevilliget således, at budgettet kommer til at balancere. Med dette
godkendes budgettet for 2016.

8. Valg af styrelsesmedlemmer; idet der henvises til paragraf 6, stk. 3

Lisette Jespersen, Thomas Koopman og Katrine Dall genopstiller ikke og forlader styrelsen. Der er
dermed 3 styrelsesposter åbne for en 2-årig periode. Jytte Kruckow og Dorthe Vilsgaard er ikke på
valg og bliver automatisk i styrelsen.
Line F. Andersen stiller op som kandidat til styrelsen. Ligeledes stiller Stine Kjøller Petersen op til
styrelsen. Julie Eldor opstiller også til valg. De vælges alle sammen ind, og der er ingen
konkurrerende.

9. Valg af suppleanter; idet der henvises til paragraf 6, stk. 3
Der er 3 suppleanter på valg for en 2-årig periode. Birgit Tamberg og Charlotte Brauer er ikke på
valg men fortsætter som hidtil.
På valg er Ove Schroll mens Lise Keller ikke genopstiller.
Thomas Koopman stiller desuden op til valg.
Der fortælles på opfordring om suppleantens rolle.
Thomas Koopman og Ove Schroll vælges.

10. Valg af to revisorer
Der skal vælges to revisorer. Egon Lund Christensen og Trine Lindemark genopstiller. Disse
genvælges.

11. Eventuelt
Der var ved dagsordenens udfærdigelse ikke kommet noget til punktet.
Arne Grønborg beretter om, at han og Birgit stiller op til valg hos DP og opfordrer folk til at stemme.
Lisette Jespersen opfordrer medlemmerne til at deltage i DP’s generalforsamling. For at øge
deltagelsen har bestyrelsen i DP besluttet at give tilskud til kørsel og logi. Der siges tak til Lisette for
hendes mange års arbejde i styrelsen og Egon Lund Christensen for hans store arbejde i forbindelse
med regnskabet. Der siges afslutningsvis tusind tak til Arne Grønborg Johansen og til
generalforsamlingens deltagere.
Godkendt af Arne Grønborg Johansen

