referat fra generalforsamlingen 3.10.2018 i Odense
· Valg af dirigent og referent
Dirigent: kasserer Mia Nørremark Byrialsen
Referent: næstformand Fani Juel Pørtner

· Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendt.

· Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Også kaldet formandens beretning:
Formand Anne Kirstine Thuen deltog ikke grundet sygdom. Derfor blev beretningen foretaget af
næstformanden Fani Juel Pørtner og kasserer Mia Nørremark Byrialsen.
Selskabet har i det forgangne år arbejdet for at synliggøre somatikken og herunder i særdeleshed pædiatrisk
psykologi. Psykologisk virke har det med at ”forsvinde” i dels psykiatrien, men også i somatikken. Derfor
har selskabet arbejdet på at bringe det på dagsordenen, og det er bl.a lykkedes at få somatikken på
psykologforeningens arbejdsprogram. Det er en proces, som ikke sker fra dag til dag. Næste skridt er at få
etableret en arbejdsgruppe til ovenstående..
Udover dette har selskabets arbejde udgjort at planlægge og udføre landsmødet med oplæg af Bobby
Zachariae, AAU om stress og sundhed i biopsykosocialt perspektiv.
· Godkendelse af revideret regnskab
Regnskabet godkendt
Regnskabet er vedhæftet.

Arbejdsopgaver for det kommende år:
Etablering af arbejdsgruppe på 2 personer til dansk psykologforenings arbejdsprogramudvalg punkt 3.4
”psykologer i somatikken”, som blev besluttet ved DPs generalforsamling i år. Dette bliver oprettet med
henblik på at styrke den politiske interessevaretagelse på det sundhedspsykologiske område.
Arbejdsprogrammet vedhæftet.

· Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke forslag om ændringer af måden vi har afholdt landsmødet og anvendt foreningens midler på.
F.eks. blev der spurgt ind til formen, om det var det rigtige valg med et oplæg på 6 timers varighed, der

således er til brug under generel sundhedspsykologisk viden, såfremt man ønsker specialistuddannelse i
sundhedspsykologi. Der var enighed og generel tilfredshed med dette, og et ønske om at denne mødeform
blev bevaret.
Det blev foreslået om man fra Sjællandssiden kunne blive inviteret til kvartalsmøderne som bliver holdt for
de pædiatriske psykologer Fyn og Jylland, som har en fungerende gruppe. Det blev vedtaget at de
sjællandske medlemmer inviteres.

· Godkendelse af budget og kontingent
Godkendt. Vi opfordrer til at man husker at betale sit kontingent, som stadig er på 100 kr. om året.

· Valg af bestyrelse
Bestyrelsen:
Anne Kirstine fortsætter ikke formandsposten. Vi takker AK for et fantastisk engagement og det arbejde hun
har lagt i og er lykkedes med i forhold til nødvendigheden af at gøre den pædiatriske psykologi lidt
tydeligere. Dels for at gøre opmærksom på vigtigheden af pædiatrisk psykologi som et særligt og et vigtigt
speciale, der varetager et uerstatteligt arbejde, som kvalificerer børnehospitalernes arbejde med syge børn, og
dels og deraf følgende at arbejde for at fremme pædiatriske psykologers kliniske virke på afdelingerne.
Der blev afholdt valg og bestyrelsen ser nu således ud:
Formand: Fani Juel Pørtner OUH
Næstformand: Malaika Estha Nielsen Thomsen – Næstved børneafdeling
Kasserer: Mia Nørremark Byrialsen- Randers børneafdeling
Bestyrelsesmedlem: Anne Kirstine Thuen - privatpraktiserende
Bestyrelsesmedlem: Alison Henriksen – OUH

· Eventuelt
Der var ingen punkter under evt.

Næste års landsmøde er torsdag 3.10.2019

Ref:
Fani Juel Pørtner

