
Formandsberetning – Beskæftigelsespsykologisk Selskab 2017. 
 
Det er tid til ny generalforsamling, og dermed også en formandsberetning. Året har været 
særdeles interessant, et år, hvor vi virkelig mærker, at selskabet er begyndt at ”sætte sig”. Siden 
opstart har vi i høj grad brugt ressourcer, hvor tid er den vi har mindst af, på etablering af 
systemer, ikke mindst administrative. Vi har også en fast mødestruktur, hvor vi nu har specificeret 
hvad vi skal på hvilket møde, fx at vi på januar mødet skal få aftaler på plads vedr. 
forårets/forsommerens temadag. Vi har holdt tre styrelsesmøder i året løb. 
 
Men i forgangne år, hvor vi i grunden har dette mødesystem godt på plads, har der på vores 
møder været tid til andet. Vi er således for alvor i gang med at se på vision, mission og strategi. 
Temaer vi tager med på forsamlingen, så alle medlemmer kan få et ”say” ind i, hvad det er vores 
selskab er i verdenen for.  
 
For selve selskabet er dette nok noget af det vigtigste. Men der har nu også været andre opgaver. 
Formandskollegiet er et forum, hvor vi også er repræsenteret. I årets løb har møderne her været 
med fokus på DP’s GF og punkter til arbejdsprogrammet for 2018-2020. Dette skal der stemmes 
om på DP’s GF. Vi er aktuelt i gang med at arbejde med forslag til GF i marts, jfr. vores 
”forretningsplan”, hvis den da godkendes her på vores egen GF. 
 
I foråret måtte vi desværre aflyse en temadag, da det i sidste øjeblik viste sig, at oplægsholder 
samtidig afholdt samme oplæg gratis for medlemmer generelt. Derimod har vi haft Lone Hellstrøm 
til et fyraftensmøde, hvor hun talte om sin phd. Det var faktisk første gang vi også live-streamede 
mødet.  
 
Jeg kan jo her i øvrigt gøre reklame for at vi til foråret, nærmere den 28. februar har Berit Mus 
Christensen, som vil fortælle at arbejde med sig selv som redskab. 
 
Ikke helt så sjældent modtager vi anmodninger fra DP; høringssvar. DP spørger os om forskelligt i 
forhold til lovgivning, og vi har svaret efter bedste evne. Men netop fordi vi er så nystartet et 
selskab, med bestyrelsesmedlemmer der nok brænder for området, men som i bund og grund 
også ”bare” er personer med subjektive holdninger, bliver vores svar jo desværre nok lidt al la ”jeg 
synes…”. Så ikke mindst derfor, er det supervigtigt at generalforsamlingen giver bestyrelsen et 
mere objektivt mandat igennem en enighed om vision, mission og strategi. 
 
Således vil jeg tillade mig at bruge lidt tid på generalforsamlingen til at forhåbentlig at få lidt debat 
om vores udkast til vision, mission og strategi. 
 
På sidste års generalforsamling fik vi aftalt, at en arbejdsgruppe som skulle kikke på ”Psykologer i 
rehabiliteringsteam” skulle nedsætte. En sådan blev nedsat, desværre kun med 2 personer, hvoraf 
den ene gik på barsel ganske kort tid efter nedsættelsen. Der har således ikke i den arbejdsgruppe 
været yderligere aktivitet. Vi håber at selskabet med generalforsamlingens mandat får lettere ved 
at arbejde med temaer via ovennævnte forretningsplan.  
 



Økonomien er i øvrigt ganske pæn. Vi har et indestående på omkring 60t. Mere herom fra 
kasserer. 
 
Endelig vil jeg nævne et par småting. Fx har selskabet haft ønske om at indstille Yun Ladegaard til 
en pris, men Yun takkede nej, da hun selv havde peget på en kollega.  
 
Senest har DP frigivet en sum penge, som vi overvejer at søge del i. Vi er dog lidt i 
overvejelsesfasen. I givet fald vi søger, skal vi tænke på et større arrangement, så hjælp os og tænk 
med. 
 
Venlig hilsen 
 
Peter Damby 
 
 


