
Referat af  

Generalforsamling for sektion for privatansatte i Dansk Psykolog Forening, 

Styrelsen der har fungeret i den foregående periode består af Stine Reintoft (formand), 

Niels R. Ziska (næstformand) og Sofie S. Helms (kasserer). 

Referent: Winnie Kjeldsen 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

Jørgen Andersen blev valgt 

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen af GF som er bekendtgjort i nyhedsbrev og i P 

Nr. 02, sept. 2015, har overholdt de frister, der er angivet i vedtægterne. Dermed er den 

lovligt indkaldt, og endelig dagsorden for GF er sendt ud inden for den angivne frist.  

2. Formandens beretning om sektionens aktiviteter det seneste år 

Der kom en lille men stærk styrelse ud af første GF i 2014.  

Styrelsen har holdt 5 styrelsesmøder, to gå-hjemmøder og formanden for styrelsen 

har deltaget i to formandskollegiemøder.  

De to gå hjem møder har været hhv.:  

Gå hjem møde v. Vibe Strøier – Psykologen i magtens knudepunkt.  

Gå hjem møde v. Birgitte Bonnerup – På tværs i organisationer. 

I forbindelse med GF dd. har Bolette Christensen givet et oplæg om 

psykologfaglighed i ledelse.  

Styrelsen har i perioden også gennemført en medlemsundersøgelse, hvor de 

privatansatte psykologer er stillet en række spørgsmål om ønsker til 

arrangementer og aktiviteter, som indgår som baggrundsmateriale for bestyrelsens 

arbejde. I denne undersøgelse har styrelsen ligeledes stillet spørgsmål til 

melemmerne om omfanget af autorisation og deres ønsker i den forbindelse.  

Der var ingen bemærkninger til beretningen og den blev enstemmigt vedtaget.  

3. Arbejdsprogram for det kommende år: 



a. Drøftelse af autorisationsordningen og forslag til ændring/revidering af 

ordningen 

Medlemsundersøgelsen viste, at mange privatansatte psykologer opfatter 

betingelserne for at blive autoriseret som ude af trit med virkeligheden og at der er 

nogle forældede antagelser omkring måden at blive autoriseret på. Medlemmerne 

gav i undersøgelsen udtryk for, at de ønskede, at sektionen arbejdede med ideer til 

at opdatere autorisationsordningen, så den passer til den virkelighed de nye 

psykologer arbejder i.  

 

b. Planlægning af 3-4 gode og relevante faglige temaaftener og netværksmøder i 

løbet af perioden for medlemmerne 

Noget af det der kom frem i undersøgelsen er at medlemmerne ønsker 

heldagsarrangementer frem for gå-hjem-møder. Det vil styrelsen arbejde på i den 

kommende periode.  

c. Udarbejdelse af en vision for sektionen med inspiration fra sektionens første 

arrangement v/ Vibe Strøier  

En del af den vision styrelsen forestiller sig er, at arbejde med hvordan 

sektionen/foreningen får flere psykologer i ledelse.  

Ønsker også at tale om, hvordan vi kommunikerer i sektionen, herunder 

reklamerer for vores arrangementer.  

Arbejdsprogrammet blev godkendt og enstemmigt vedtaget. 

 

4. Aflæggelse af regnskab v/ kasseren 

Kassereren uddelte bilag (vedhæftet) 

Der er kun afholdt to arrangementer ud over GF 

Derudover er der brugt midler på forplejning og transport.  

Andre aktiviteter dækker udgifter til medlemsundersøgelsen. 

Sektionen har et overskud på 20.000, der kan overføres til næste år. 



Der var ingen bemærkninger til regnskabet, som blev enstemmigt godkendt.   

5. Forslag til driftsbudget 

Sektionen ønsker at afholde 3-4 faglige temaaftener/netværksmøder næste år. Der 

er ikke sat beløb eller emner på hvert enkelt arrangement, men det bliver vurderet 

fra gang til gang.  

Dirigenten opfordrede til, at styrelsen på sit første møde udarbejder budget for den 

kommende periode. 

Med denne bemærkning blev forslag til budget for den kommende periode 

vedtaget.  

Valg af styrelsesmedlemmer for den kommende periode og valg af evt. 

regionskontaktpersoner 

Stine Reintoft og Sofie Helms genopstiller for et år, Niels Ziska genopstiller ikke.  

Søren Vinther Hansen opstiller til styrelsen for et år og blev valgt. 

Styrelsen består herefter af Stine Reintoft, Sofie Helms og Søren Vinther Hansen. 

Alle er valgt for en 1-årig periode. 

Styrelsen vil konstituere sig på førstkommende møde 

Fra Lise Keller kom der er forslag om et tættere samarbejde med og fælles 

arrangementer med Organisationspsykologisk selskab.  

Stor tak til Niels for indsatsen som næstformand i den forløbne periode.  

Der var ingen opstillet som regionskontaktperson. 

6. Indsamling af punkter til den "store" generalforsamling i Dansk 

Psykologforening, som afholdes i marts 2016 

Forslag om ændring af autorisationsordningen – forberede et forslag der kan 

stilles til DP’s GF om at foreningen skal arbejde for at autorisationsordningen 

laves om. 

 

Styrelsen vil se på dette forslag, som også indgår i arbejdsprogrammet for den 

kommende periode. 



 

7. Eventuelt 

Ingen indlæg.  

 

 

Stine Reintoft    Jørgen Andersen 

Formand for sektion   dirigent 


