Referat fra generalforsamling den 8. oktober 2020 i
Organisationspsykologisk Selskab i Dansk Psykologforening
(OSiDP)
Næstformand Rikke Vedel Brix bød velkommen.

Valg af dirigent og referent
Tine Grynnerup blev valgt som dirigent, og Sofie Dam Christiansen blev valgt som referent.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

Formandens beretning – selskabets virke det forgangne år, herunder
igangværende projekter
Næstformand Rikke Vedel Brix aflagde beretning, idet formand Dorte Vilsgaard var forhindret
i at deltage på generalforsamlingen (GF). Rikke fortæller, at GF burde være afholdt i marts
2020, men at denne blev udsat hertil grundet COVID-19.
Beretningen indebar styrelsen arbejde fra sidste GF i 2019 og indtil nu. Det blev oplyst, at der
har været afholdt 8 styrelsesmøder siden sidste GF; 4 i 2019 og 4 i 2020.
Rikke Vedel Brix fremlagde en række punkter, hvoraf hun gik i detaljer med nogle af disse.

Styrelsen
•

Styrelsen: Styrelsen konstituerede sig marts 2019 som følger:
o Formand: Dorte Vilsgaard
o Næstformand: Rikke Vedel Brix
o Kasserer: Birgit Tamberg
o Revisor: Egon Lund Christensen
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o Revisorsuppleant: Arne Grønborg Johansen
o Søren Schøler Nielsen
o Jytte Skau
•

Suppleanter:
o Karsten Wagener – øremærket til revision
o Charlotte Brauer – med opgaver i AktiVesterne også

Medlemsdatabase
•

Medlemsdatabasen har fyldt en del på styrelsesmøderne og der har været en del
problemer med denne bl.a. at medlemsdatabasen ikke har stemt overens med den DP
har haft, hvorfor nogle af OSiDPs medlemmer ikke har fået de mails de som
medlemmer er berettiget til at få. DP har af flere omgange ytret, at de laver et system,
hvor alle medlemsskaber fremover kommer til at køre igennem DP, sådan at de
trækker kontingent både for DP og for det pågældende selskab i samme omgang. Dette
burde træde i kraft efter nytår.

Planlægning og markedsføring af årskurset
•

Der er blevet lagt kræfter i at få skabt et godt årskursus, der omhandlede
organisationspsykologi som integration af differential- & socialpsykologi, hvor
metoder og modellerne; Levels of Work og Leadership Pipeline blev præsenteret,
sammenlignet og diskuteret. Årskurset var en succes set fra styrelsens synspunkt.

Planlægning af medlemsaktiviteter
•

Vi afholdte den 30/10-19 et fyraftensmøde om ledelse og stress med Michael Martini.

•

Grundet COVID-19 har der ikke været nogen medlemsaktiviteter i 2020, men styrelsen
har gjort sig overvejelser om et fyraftensmøde om GDPR, et om konflikter og et om
stress og skam.
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Modernisering af specialistuddannelse
•

Styrelsen er ikke gået aktivt ind i modernisering af specialistuddannelsen. Dette
grunder i, at styrelsen har været ramt dels af travlhed, men også sygdom. Derfor har vi
ikke nået alt det vi gerne ville.

Advisory Board jf. arbejdsprogrampunkt 2.12 ”Psykologer i erhvervs- og
organisationspsykologi” fra GF 2018
•

Der er blevet nedsat et Advisory Board blandt psykologer med erhvervspsykologisk
profil med henblik på at løse opgaven med Arbejdsprogrampunkt 2.12.

•

Boardets opgave er at fungere som rådgivende organ for bestyrelsen og foreningen i
relation til at realisere Arbejdsprogrampunkt 2.12, herunder at give indblik i de
særlige interesser og behov gruppen af erhvervspsykologer har og som Dansk
Psykolog Forening kan imødekomme ved at lancere netværk og faglige arrangementer
for gruppen.

•

Eva Secher Mathiasen er formand for boardet (idet DPs formand er formand for
boardet) og processen skal faciliteres sådan, at deltagerne selv kommer med ideer og
forslag og at organisationspsykologernes egne interesser fremmes. Ud over Eva Secher
Mathiasen skal boardet bestå af 7-9 personer og kan sammensættes af såvel
medlemmer som af psykologer, der ikke er medlem af Dansk Psykolog Forening. Dorte
Vilsgaard er repræsenteret på boardet.

Deltagelse i AMU i DP
•

På nuværende tidspunkt sidder Rikke i AMU. Hvis nogen i den nye styrelse vil sidde
der i stedet er Rikke åben for dialog.

EAWOP og EFPA
•

Dorte er mest inde over dette, så hvis man har nogle spørgsmål, kan man kontakte
hende. Den næste konference skulle have fundet sted i Glasgow i maj 2021, men
grundet COVID-19 bliver denne udsat til 11-14 januar 2022 i Glasgow.
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Nye bekendtgørelser

• Der er offentliggjort en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø (den første af
slagsen). Birgit Tamberg har været en lille smule med ind over. Den træder i kraft den
1/11-20. Formålet med bekendtgørelsen er, at den praksis som arbejdstilsynet har
haft, samles og der er et håb om, at bekendtgørelsen får sat mere fokus og orden på,
hvad der indgår i det psykiske arbejdsmiljø. Bekendtgørelsen er bygget op omkring
risikofaktorer og forebyggelse.

Fokusområder for det kommende år - herunder medlemmers ønsker
Vi bliver en del af DP-bestyrelsens arbejde fra GF, hvor ønsket er at bedre forholdene for AO
psykologer - der har allerede været dialog og sparring.
Deltagelse i europæisk samarbejde og planlægning af kommende konference i EAWOP.
Formandskollegiet op til næste GF i 2021 bliver et sted hvor der er mulighed for indflydelse.
Medlemsaktiviteter og nye medlemmer.

Behandling af indkomne forslag
Der var ingen forslag.

Godkendelse af revideret regnskab
Birgit fremlagde regnskabet for 2019, idet GF burde være afholdt tilbage i marts. Der havde
været indtægter på 28.515,94 kr. og udgifter for 34.533,65 kr. Resultatet er derfor - 6.017,71
kr. Regnskabet blev godkendt.
Birgit fremlagde også et foreløbigt regnskab pr. 30. september 2020 til orientering. Der har
været indtægter på 121.974,40 kr. og udgifter for 90.807,29 kr. Resultatet er derfor +
31.167,11 kr.
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De meget større indtægter for 2020 ift. 2019 grundes i årskurset. På nuværende tidspunkt ser
det altså ud til, at vi har et overskud på godt 30.000, men dette overskud bliver langt fra så
stort, når først alle udgifter bliver bogført og betalt.

Godkendelse af budget og kontingent
Birgit fremlagde styrelsens forslag til budget for 2020 og kontingent, selvom året snart er
gået. I marts regnede vi med indtægter på 132.030 kr., men her i oktober regner vi snarere
med 123.304 kr. I marts regnede vi med udgifter for 137.450 kr., men nu regner vi snarere
med 118.450. Faldet i udgifter grundes COVID-19, da dette afholder os fra at lave
arrangementer. Vi er opsummerende gået fra at budgettere med et underskud på 5.420 kr. til
nu at gætte på et overskud på 4.854 kr.
Kontingenter er uændret og allerede i anvendelse:
•

Kandidater 250

•

Studerende 100

Kontingenter og budget blev godkendt.

Valg af styrelsesmedlemmer; idet der henvises til § 6, stk. 3
Indtil næste generalforsamling (i marts 2021) består styrelsen af:
Medlemmer:
•

Søren Schøler Nielsen

•

Jytte Skau

•

Birgit Tamberg Andersen

Suppleanter:
•

Charlotte Brauer

•

Henrik Hopff
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Revisorer:
•

Egon Lund Christensen

•

Arne Grønborg Johansen

Der var ingen, der stillede op som nye styrelsesmedlemmer. Dette grundes i, at styrelsen
bruger meget tid på at behandle henvendelser fra DP. En ny styrelses bliver nødt til at
prioritere aktiviteter højere end dette, da det er herigennem vi skaffer flere medlemmer og
undgår at drukne i det fagpolitiske.
Både Charlotte og Henrik meldte sig som ressourcepersoner til at hjælpe med arrangementer.

Eventuelt
Der var ved dagsordenens udfærdigelse ikke kommet noget til punktet.
Birgit siger tak til Rikke og Dorte på selskabets vegne.
Rikke giver afslutningsvis et stort tak til alle i styrelsen.

Tak for i aften.
Tine Grynnerup er kommet med rettelsesforslag til referatet, og disse er efterkommet.
Referatet er godkendt af Tine den 27. oktober 2020.
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