
 

 

Psykologfagligt selskab for Klinisk Sexologi 
 

Referat fra Stiftende generalforsamling, d. 5. dec. 2018 

 

22 fremmødte 

9 fuldmagter 

 

  Rikke Pristed byder velkommen, og alle fremmødte præsenterer sig kort 

Nina Lildal-Schrøder bliver udnævnt som dirigent 

Karina Kehlet Lins bliver udnævnt til referent 

 

Præsentation vedtægter 

 

  Nina præsenterer vedtægter, paragraf for paragraf 

  Inkludering af studerende i vedtægterne (Nina sørger for dette). 

  Vedtægterne (der allerede er godkendte af DP i forvejen), bliver godkendt igen. 

 

Kontingent spørgsmålet 

 

  Et lavere kontingent vil give flere medlemmer, deltagerne taler for at sætte det lavere. Hvis 

man skal samle et budget, vil det komme igennem de forskellige arrangementer. Det vil 

gavne et tværfagligt forum at sætte kontingentet lavere.  

 

  Men da formålet er at brede det ud blandt psykologer, kan de associerede medlemmer måske 

fortsat betale et højere kontingent. Vi skal passe på, at flertallet bliver ved med at være 

psykologer.  

 

  Afstemning kontingent 

 

  Kontingentet bliver fastsat til: 

 

  100,- for færdiguddannede psykologer (medlem af DP) 

  50,- for psykologistuderende (medlem af DP) 

  200,- associerede medlemmer 

 

  Associeret medlemskab kunne hedde ‘andre sundhedsfaglige + psykoterapeuter’. Vi tager 

det op på næste generalforsamling hvis vi skal specificere/lave om på det.  

 

Idéer til temadage/fyraftensmøder  

 

Inspirationskursus parterapi - og seksualitet 

Systemisk sexualterapi 

Transpersoner - og problematikker 

Psykofarmakologiens indflydelse på seksualiteten 

Samtalen om sex 

SSA (sexual self awareness) 

Sexpositivitet - hvad er det? 

Fetish/parafilier 

Krænkere/sædelighedsproblemer 

Seksualpolitiske retningslinier, mere systematisk formulere retningslinier fx. 

Seksuelle traumer, også kropsligt  

Det helende potentiale i seksualitet (sexpositiv vinkel) 



 

 

Seksualitet og psykisk/fysisk handicap 

Køn og seksualitet (kvindelig og mandlig seksualitet fx) 

Sexarbejde 

LGBTQ+  

Børn og seksualitet 

Chemsex 

 

 

Styrelse 

 

Nina afsiger sig dirigentposten, da der skal vælges en styrelse 

 

Stiller op til valg:  

Rikke Pristed, Nina Lildal-Schrøder, Karina Kehlet Lins, Tina Dam Kristensen 

 

Vi stemmer om hvorvidt 3 eller fire skal sidde i styrelsen,  

vi bliver fire i styrelsen 

 

  Styrelsen: 

 

  Formand Nina Lildal-Schrøder 

  Næstformand Rikke Pristed 

  Kasserer Tina Dam Kristensen 

  Menigmedlem Karina Kehlet Lins 

 

   2 suppleanter: Kristoffer Paaske, Sanne Højby 

 

   Studenter ambassadører: 

 

   Roselil Aalund 

   Anne Brouw Iversen 

   Maja Sofie Bergen 

 

 

Selskabet er hermed stiftet. 

 

Eventuelt 

 

Mailingliste: Folk skal skrive sig på mailingliste for mere information om selskabet. 

Opstartsfasen bliver kort skitseret af Nina. 

Forslag til en FB-gruppe for selskabet. 

Forskellige spørgsmål bliver besvaret. 

Referat sendes ud og skal underskrives af dirigent (Nina Lildal-Schrøder). 
 
 
 
 
 
 
 
             
              Dirigent, Nina Lildal-Schrøder 


