
Referat fra generalforsamling i Social & Beskæftigelsespsykologisk Selskab onsdag d. 16. 
november 2016 i Odense: 

  

Dagsorden: 

1 - valg af dirigent og ordstyrer 

2 - godkendelse af dagsorden samt fastlæggelse af forretningsorden 

3 - formandens beretning 

4 - aflæggelse af regnskab 

5 - driftsbudget for det kommende år 

6 - indkomne forslag: 

forslag 1: bestyrelsen foreslår at øge det årlige kontingent fra 100 kr til 200 kr for medlemmer af 
selskabet 

forslag 2: bestyrelsen foreslår, at kontingent for associerede medlemmer skal svar til medlemmers 
kontingent tillagt det til enhver tid gældende tilskud fra Dansk Psykologforening 

forslag 3: bestyrelsen foreslår vedtægtsændring: 

Nuværende ordlyd i gældende vedtægter - medlemmer af selskabet stk 4:  

andre faggrupper kan kun have associeret medlemskab af et fagligt selskab. Tilsluttede 
medlemmer danner ikke grundlag for tilskud fra Dansk Psykologforening og kan ikke deltage i 
selskabsgeneralforsamlinger. 

Forslag til ændret ordlyd til vedtægterne: 

medlemmer af selskabet stk 4: som associerede medlemmer af selskabet kan optages medlemmer 
med uddannelse som cand psych, mag art i psykologi, cand pæd psych og psykologi-studerende, 
der ikke er medlemmer af Dansk Psykologforening. Associerede medlemmer danner ikke grundlag 
for tilskud fra Dansk Psykologforening og kan ikke deltage i selskabsgeneralforsamlinger. 

7 - Valg af selskabsstyrelse 

8 - eventuelt 

  



  

ad 1) 

dirigent: Louise Juel Jensen; referent: Susanne Zajac 

  

ad 2)  

små justeringer i forhold til dagsorden - der er ikke behov for forretningsorden. Punktet 
godkendes. 

  

ad 3)  

Formandsberetning omdeles og fremlægges af formand Peter Damby: kommentarer og ideer til 
arbejdsopgaver drøftes - herunder fremtidig profilering af selskabet; tidligere forslag til 
arbejdsgrupper; konkrete arbejdsopgaver i styrelsen; mobilisering af medlemmer, når der skal 
afgives høringssvar. Beretningen godkendes. 

  

ad 4)  

regnskabet fremlægges af den fungerende kasserer Susanne Zajac. Der er 65 medlemmer og 
overskud på regnskabet, også efter dagens udgifter til oplægsholdere, kursussted mv. Regnskabet 
godkendes. 

  

ad 5) 

godkendt 

  

ad 6)  

forslag 1 vedtages med det fornødne flertal. 

forslag 2 vedtages med det fornødne flertal. 

forslag 3 vedtages med det fornødne flertal. 



  

ad 7) 

Fra den afgående bestyrelse genopstiller 

  

Lene Kirkegaard 

Peter Damby 

Mette Lauritzen 

Susanne Zajac  

  

Alle genvælges 

  

Nye kandidater: 

  

Flemming Blenstrup 

  

Vælges 

  

Der oprettes to poster som ressource-personer, der bidrager ved lyst og behov; 

  

Louise Granby 

Louise Juel Jensen 

  

Vælges 



  

ad 8) 

intet under eventuelt 

 


