
Formandsberetning – Beskæftigelsespsykologisk Selskab 2018. 
 
Det er tid til ny generalforsamling, og dermed også en formandsberetning.  
 
Det vel helt store i årets løb, har været at det lykkes at få Psykologforeningen til at anerkende 
arbejdet for at få lovfæstet, at psykologer skal være part i kommunernes rehabiliteringsteams. 
Trods modstand fra Psykologforeningens bestyrelse, lykkes det på Psykologforeningens 
generalforsamling, at få flertal for en indføjelse af ovenstående i foreningens arbejdsprogram. 
Det er naturligvis stort for os, og ganske i tråd med den strategi vi godkendte på 
Beskæftigelsespsykologisk generalforsamling sidste år. Politisk er det en sejr, men vi har nu frem 
over et stykke arbejde at gøre sammen med Psykologforeningen.  
 
Ud over Psykologforeningens generalforsamling, har vi også deltaget i "Formandskollegiet", en 
instans, som Psykologforeningen tilbyder selskaber og netværk. Her drøftes mangt og meget, og 
ikke altid lige noget, som hidrører beskæftigelsespsykologien, som vi godt kan mærke ikke er 
noget stort i Psykologforeningens optik. Men også her arbejder vi for at tydeliggøre den mulighed 
der er for psykologstanden, for slet ikke at tale om det ansvar vi også bør tage på os i forhold til de 
mange mennesker som må eksistere på en overførselsindkomst. Beskæftigelsesindsats er i 
Danmark næsten lig med den sociale indsats, men som borger kan forvente i dette samfund. Og 
netop derfor er det så vigtigt, at vi får indflydelse på beskæftigelsesindsatsen generelt.  
 
Ud over dette mere politiske, har selskabet i årets løb afhold temadage og naturligvis 
styrelsesmøder. I år har vi bl.a. afprøvet Psykologforeningens virtuelle møderum, hvorved vi har 
sparet en del transport(penge). Det er min fornemmelse, at der i bestyrelsen er en god energi og 
et engagement, hvorfor jeg synes at en ros af bestyrelsens medlemmer er på sin plads.  
 
Jeg synes også at bestyrelsen flittigt har søgt at anvende sociale platforme, primært Facebook, 
hvor vi bl.a. søger indspark fra medlemmer, både politiske, men også gerne forslag til fremtidige 
arrangementer. Vi har virkelig brug for, at medlemmer byder ind med gode idéer. 
 
Også i år har vi et ønske om at drøfte vores "forretningsplan" med dig. Jeg håber vi på 
generalforsamlingen kan få en god dialog og masser af gode ideer.   
 
Økonomien er i øvrigt også ganske pæn. Vi har et indestående på omkring 40t. Mere herom fra 
kasserer. 
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