
Psykologfagligt Selskab for Klinisk Sexologi 
Referat Generalforsamling, 28. november 2019 

 

Dagsorden 
• Valg af dirigent  

I. Rikke Pristed bliver udnævnt som dirigent 
II. Anne Brouw Iversen bliver udnævnt til referent 

• Beretning om selskabets virksomhed 

Vi startede i efteråret 2018, gik i luften i januar.  

a. Antal medlemmer: 

i. Psykologer: 46 

ii. Studerende: 19 

iii. Associerede medlemmer: 7 

b. Kurser: Vi  har holdt to kurser: 

i. Psykofarmaka og Seksualitet, Juni i Århus 12 tilmeldte 

ii. Samtalen om sex, November i Kbh. 18 tilmeldte 

c. Fyraftensmøder: 

i. LGBT+. Maj i Århus 

ii. LGBT+, Maj i Kbh. 

iii. Seksuelle Subkulturer, juni i Kbh. 

iv. Transpersoner, September i Kbh. 

v. Chem-sex, Oktober i Kbh. 

vi. Sexarbejde, November i Århus 

d. Vi har holdt styrelsesmøde tre gange (nu fire), nogle gange over skype grundet 

styrelsesmedlemmer i Berlin og Aarhus. Det fungerer godt. 

• Aflæggelse af regnskab v. Tina.  

a. Da vi ikke eksisterede i 2018, kan vi ikke fremlægge 2018 regnskabet. 2019 

regnskabet kommer på gf i 2020. 

b. Det er meningen at næste års kontingent trækker automatisk, så kasseren ikke får 

unødig arbejdsbyrde. Under ingen omstændigheder skal man selv huske det, 

styrelsen skal nok komme med reminders.  

• Fastlæggelse af forslag til driftsbudget og fastlæggelse af kontingent 

a. Ingen grund til at snakke om driftsbudget når ikke vi har et årsregnskab. 

b. Styrelsen foreslår at kontingent ikke ændres (100 / 50 / 200). Dette vedtages. 

c. Styrelsen foreslår at fyraftensmøderne er gratis for medlemmer. Dette vedtages. 

d. Styrelsen foreslår at kursuspris ikke ændres (1200 / 500 / 1500). Dette vedtages. 

• Valg af selskabsstyrelse 

a. Rikke Pristed stiller ikke op igen 



i. Sanne Høybye har accepteret at gå fra suppleant i styrelsen til fuldgyldigt 

medlem. Hun har deltaget i alle møder, og har været meget engageret.  

b. Suppleant Kristoffer Paaske stiller ikke op igen. 

i. I stedet foreslår styrelsen, at vi vælger Maja Bergen, 

Studenterrepræsentant, ind som suppleant. Studenterrepræsentanterne 

roses for deres samarbejde. 

c. Der er ikke andre der pr. mail har ønsket at opstille til styrelsen.  

d. Styrelsen består nu af Karina Kehlet Lins, Nina Lildal-Schrøder, Tina Dam Kristensen, 

Sanne Høybye og Maja Bergen som suppleant. 

 

• Eventuelt 

a. Forslag til fyraftensmøder?  

Vi regner med 5-6 fyraftensmøde om året.  

 

I. Sexarbejde til København 

II. Sexus 

III. Børns seksualitet 

IV. Incels  

V. Interkøn 

VI. Aseksualitet 

VII. Gråzone prositution/Sugar dating 

VIII. Det alternative marked indenfor seksuelle kurser m.m. (Tinas tanke) 

IX. Fortælling om det finske projekt hvor sexarbejdere uddannes til at besøge 

fysisk og mentalt handicappede. 

X. Autisme/ADHD og seksualitet 

XI. Mental eller fysisk handicap og seksualitet 

XII. Ældre og sex  

XIII. Unge transpersoner, FSTB, Michala - Debat børn og transkønnethed.  

XIV. ”Det normale”- sexus – majoriteten.  

XV. LehMillers forskning om seksuelle fantasier  

XVI. Normkritik  

 

Det skal skrives ud til resten af medlemmerne, så de også kan komme med idéer 

til fremtidige arrangementer.  

 

b. Forslag til kurser? DP ser helst ikke at styrelsesmedlemmer underviser. 

Regner med 1-2 kurser om året. Kurserne løber aktuelt ikke rigtigt rundt. Ved 

Generalforsamlingen 2020 vurderes om priserne skal reguleres 

 

Psykofarmakologi-kurset ønskes i Kbh? 

 

c. Konference og uddannelse 



i. Reklame for uddannelse gnm. DACS 

ii. Reklame for sexologisk konference i Aalborg EFC, NACS 23.-26. november. 

iii. Reklame for forskningsprojekt om noget psykoterapi - CROP. KU.  

d. Mail fra Joel Burkris, der ønsker møde om og støtte til at organisere og afholde 

Psykologi Festival 

i. Vi formulerer et svar om at en af studenterrepræsentanterne vil høre mere, 

men forpligter os ikke til noget. 

e. Afbudsregnskab: 

i. Vi er blevet gjort opmærksom på, at vi har ikke fået aftalt eller nedskrevet 

nogen politik ift. afbud ved kurser. Man skal mindst melde afbud to uger før 

for at få refunderet beløbet.  

f. Fremadrettet arbejde: 

i. Vidensbank hvor man kan finde informationer om sexologi 

ii. Samarbejde med andre selskaber 

iii. Studentersektionen skal søge kontakt til de andre universiteter 


