Referat fra generalforsamling den 3. februar 2017 i Organisationspsykologisk
Selskab i Dansk Psykologforening (OSiDP) på DSB Kursuscenter i Nyborg

Formand Jytte Kruckow bød velkommen
Valg af dirigent og referent:
Jytte foreslog Arne Grønborg Johansen som dirigent. Arne blev valgt
Birgit Tamberg Andersen blev valgt som referent.
Arne konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Dagsorden blev godkendt. Det
blev oplyst, at der var et forslag under indkomne forslag.
Beretning:
Jytte Kruckow aflagde beretning for styrelsens arbejde. Der var drøftelser i
forbindelse med gennemgangen af de enkelte punkter.
Styrelsen konstituerede sig den 3. marts 2016 som følger:
Formand: Jytte Kruckow, Næstformand: Dorte Vilsgaard, Kasserer: Stine Kjøller
Petersen, Line Fleckenstein Andersen, Julie Eldor
Suppleanter: Ove Schroll (webmaster), Birgit Tamberg Andersen, Charlotte Brauer,
Thomas Koopman
Jytte oplyste at styrelsen havde holdt et strategiseminar og 5 ordinære møder. Der
havde været meget fokus på at få en forsvarlig økonomi idet året 2016 var startet
med et minus. I den forbindelse havde styrelsen besluttet at undgå at ansætte en ny
studentermedhjælper i København og at afbryde ansættelsesforløbet med en
studentermedhjælper i Århus. Problemerne omkring økonomien havde haft som
konsekvens, at der have været begrænsninger i selskabets øvrige aktiviteter.
Formanden og næstformand Dorte Vilsgaard har deltaget i møder i
Formandskollegiet, hvor der bl.a. har været drøftet: Dansk Psykolog Forenings
Generalforsamling 2016 (GF 16), Undersøgelsen: Adgang til indflydelse, og Moms på
kurser.
Vedr. adgang til indflydelse havde Jytte især hæftet sig ved et ønske om hjælp til den
administrative del af det politiske og medlemsrettede arbejde.
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Vedr. moms på kurser havde formandskollegiet giver flere forskellige input til DP’s
Bestyrelses beslutning om håndtering af en beslutning fra GF 16 om at der i videst
muligt omfang ikke skulle være moms på foreningens kurser. Det blev refereret, at
beslutningen var blevet ikke at fjerne moms på foreningens kurser, men at gøre dem
12½ % billigere ved at beregne mindre lokaleleje og mindre omkostninger til
forplejning og service. På forespørgsel fra en deltager, blev det oplyst at
underviserhonorarer ikke bliver berørt.
Jytte havde som formand deltaget i et nyoprettet Arbejds- og
organisationspsykologisk forum, med forskere og praktikere, der ønsker at knytte
forskning og praksis sammen ved at mødes i en salon der beskrives således:
”Arbejds- og Organisationspsykologisk Salon er stedet, hvor beslutningstagere,
praktikere og forskere mødes, udfordrer og oplyser hinanden. Og hvor der
samskabes ny viden og praksis, der gør arbejdspladserne til et bedre sted at være i
takt med krav om udvikling og forandring. Vi udforsker, hvad der kendetegner det
gode arbejdsliv, og hvordan det organiseres i praksis – til gavn for virksomheden, for
medarbejderen og for samfundet!”
Egon Lund Christensen tilkendegav, at det kunne øge muligheden for at sikre evidens
i vores praksis som arbejds- og organisationspsykologer.
Første Salon er: ”Fra forskning til praksis og praksis til forskning”, den 9/32017 kl. 13.00-16.45, på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Lok. 35.01.05.
Prisen er 200 kr.
Styrelsen har ved Jytte deltaget I arbejdet I EAWOP, dvs. den Euoropæiske
organisation for arbejds- og organisationspsykologi. Jytte nævnte 3 aktiviteret:
Konference i Dublin D. 17.-20. Maj 2017 University College Dublin " Enabeling
Change Through Work and Organizational Psychology"
Journal
Small Group Meeting (20-25 pers) – small-scale research or practice oriented.
Forslag inden 12. Februar 2017
Det var lidt uklart hvordan Journal(en) - ”European Journal of Work and
Organisational Psychology” - kan benyttes. Den kommende styrelse undersøger og
melder det ud.
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Egon Lund Christensen aflagde beretning for AktivØsterne. AktivØst fik tidligt fokus
på at arrangere årskursus og afventer en medlemsundersøgelse før andet
arrangeres. En stribe møder hen over året har dannet processen for Årskurset.
Den endnu ikke gennemførte medlemsundersøgelse ønskes til at pege på hvilke
aktiviteter der vil kunne samle tilstrækkelig opbakning til at de kan gennemføres. Et
spørgeskema er udviklet og forsøgsvis uddelt til deltagerne på årskursus.
Egon oplyste, at der havde været problemer med at få lokaler til arrangementer,
men at det nu skulle være lettere at booke fordi det kan foregå elektronisk. Birgit
oplyste, at det skulle blive lettere at få lokaler fordi DP’s bestyrelse havde besluttet
at forbeholde lokalerne til medlemsarrangementer.
Egon oplyste, at Aktivøst er åbne for nye deltagere. Kom og vær med til at planlægge
den aktivitet du brændende ønsker at kunne deltage i.
Der var forslag fra salen om at ringe rundt til medlemmerne for at høre, hvad deres
interesser er. Der var også forslag om at lave et samarbejde med Dansk Psykologisk
forlag om ’forfatterarrangementer”. DPF’s arrangementer er ofte velbesøgte og
koster ikke meget at lave eller deltage i.
Aktivøst vil gerne være årskursusgruppe igen. En deltager tilkendegav interesse for
at være med.
Dorte Vilsgaard aflagde beretning for Aktivvesterne.
Der har været afholdt: Nytårskur og Sommerpicnic med oplæg af Morten Willert.
Fyraftensmøde om forandringsledelse måtte aflyses pga for få tilmeldte.
Der afholdes en brainstorm onsdag d. 22. marts kl 16.30 - 19.00 2017 i Århus.
Sommerpicnic torsdag den 22. juni kl 16.00 2017
Hvis man vil på mailliste kontakt Dorte - følge med på FB “Aktivesterne”
Beretningen blev godkendt
Godkendelse af revideret regnskab
Egon Lund Christensen fremlagde regnskabet for 2016. Der havde været indtægter
på 130.545 kr. og udgifter på 95.983 kr. På trods af et underskud for 2015 kan der
overføres 19.449 kr. til 2017. Egon havde opstillet regneskabet både som DP ønsker
den og fordelt på Selskabets aktiviteter.
Regnskabet blev godkendt
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Indkomne forslag
Forslag fra Finn Bech Nielsen blev fremlangt i en forkortet form, som var accepteret
af Finn, der ikke kunne være til stede:
Forslag fra Finn Bech-Nielsen:




OSiDP skal gøre opmærksom på vigtigheden af den mentale sundhed for
danskerne på arbejdsmarkedet.
Forslag: samarbejde med Alternativet v. Uffe Elbæk omkring Empati og
bæredygtighed samt en 30 timers arbejdsuge jvf. Alternativets version 2.0
Forslag: Samarbejde med Enhedslisten ved Christian Juhl, foreslår at vi tager
et møde med Arbejdsmarkedsudvalget i Folketing

Efter en drøftelse af selskabet opgaver og vedtægter blev der truffet en beslutning:
Det øverste punkt i forslaget blev vedtaget - det er i god tråd med selskabets
vedtægter. Generalforsamlingen besluttede at de to øvrige punkter skulle udgå.
Fokusområder for det kommende år.
Styrelsens forslag: Styrelsen udvikler veje til at arbejde med:





At DP arbejder for at fremme AO-psykologers vilkår og arbejdsbetingelser
At støtte AO-psykologers faglige niveau og fortsatte udvikling – såvel for
nyuddannede som for erfarne (fx. mentorordning, fyraftensmøder,
temaarrangementer, årskursus)
Kortlægning af medlemmernes faglige interesser via en
medlemsundersøgelse

Der var tilslutning til styrelsens forslag. Der blev lagt vægt på at få etableret en
mentorordning for medlemmer. Der blev foreslået en lille arbejdsgruppe. Ditte
Jørgensen meldte sig til at deltage i arbejdsgruppen.
Der var også ønsker om bedre kommunikation med medlemmerne.
Budget for 2017
Egon Lund Christensen fremlagde styrelsens forslag til budget og kontingent.
Der var budgetteret med indtægter på 166.350 kr. og udgifter på 139.700 kr. hvilket
skulle give et overskud/råderum på 26.650 kr.
Budgettet blev vedtaget
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Der var foreslået et kontingent 250 kr. og 100 kr. for studerende.
Kontingentet blev vedtaget.
Valg af styrelse og suppleanter.
I 2017 er 2 styrelsesmedlemmer på valg for en 2 årig periode. (Ikke på valg: Line
Fleckenstein Andersen, Stine Kjøller Petersen, Julie Eldor)
På valg: Jytte Kruckow og Dorte Vilsgaard. Dorte Vilsgaard genopstiller
Følgende ønsker at træde ud af styrelsen inden valgperioden er slut: Stine Kjøller
Petersen og Julie Eldor.
Der skulle således vælges 4 styrelsesmedlemmer hvoraf 1 (Dorte Vilsgaard)
genopstiller. Der var ingen, der på forhånd havde tilkendegivet at ville opstille og
ingen i forsamlingen ønskede at opstille til styrelsen. Birgit Tamberg Andersen, som
genopstillede som suppleant, opstillede i stedet til styrelsen.
Dorte Vilsgaard og Birgit Tamberg Andersen blev valgt for 2 år. De udgør sammen
med Line Fleckenstein Andersen styrelsen det næste år.
I 2017 er 2 suppleanter på valg for en 2 årig periode, der kan vælges op til tre. (Ikke
på valg: Ove Schroll, Thomas Koopmann)
På valg: Birgit Tamberg Andersen og Charlotte V. Brauer. Charlotte V Brauer
genopstiller. Fra forsamlingen opstillede Edith Kahlke.
Charlotte V. Brauer og Edith Kahlke blev valgt for 2 år. De udgør sammen med Ove
Schroll, Thomas Koopmann suppleanterne i styrelsen det næste år.
Valg af revisor og revisorsuppleant
Følgende genopstiller: Egon Lund Christensen som revisor og Trine Lindemark som
revisorsuppleant. Ingen andre ønskede at opstille.
Egon Lund Christensen blev valgt som revisor og Trine Lindemark blev valgt som
revisorsuppleant.
Eventuelt
Arne Grønborg Johansen omtalte den Europæiske psykologkongres i Amsterdam den
12.-14. juli 2017
Jytte Kruckow omtalte Dansk Psykolog Forenings Årsmøde den 25. august i Aalborg.
Arne oplyste at der indgår et tema om organisationspsykologi.
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Dorte Vilsgaard sagde med forsamlingens tilslutning mange tak til Jytte Kruckow for
mange års godt arbejde for selskabet.
Arne takkede for god ro og orden.

Referatet er godkendt af Arne Grønborg Johansen den 19. februar 2017
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