
Kl 17-18 Lis Ethelberg: snak om vores (privatansattes) perspektiver, og Lis’ erfaringer som 
forhandlingschef 
 
Kl 18-21 Generalforsamling  
 
1. Valg af dirigent: Thorsten 
2. Godkendelse af dagsorden: Ja 
 
2. Fastsættelse af forretningsorden: Er i overensstemmelse med vedtægterne. Beslutninger 
vedtages med 2/3dele flertal 
 
3. Formandens beretning om sektionens virksomhed: Vi har holdt 4 bestyrelsesmøder og et 
arbejdsmøde. Vi har afholdt to virksomhedsaftener i samarbejde med sekretariatet d.18/5 og 
d.21/9, og er i gang med at planlægge de næste to virksomhedsaftener som falder i januar og 
februar i henholdsvis Aarhus og København. Vi har afholdt to fyraftensarrangementer d.7/3 
med Stig Kjærulf og d.2/11 med Akademikerkampagnen. Derudover har man i bestyrelsen 
besluttet at gå udover arbejdsprogrammet og har oprettet en netværksgruppe. Dette arbejde 
har Nanna været primus motor på. Styrelsen har været repræsenteret i Løn og Struktur-
udvalget (L&S) samt i Arbejdsmiljøudvalget (AMU) og i formandskollegiet.  
 
4. Aflæggelse af regnskab: Regnskabsåret 2016 er godkendt. 
 
5. Fastlæggelse af forslag til driftsbudget: Budgettet er godkendt 
 
6. Valg af sektionsstyrelse og regionskontaktpersoner for den kommende periode: Det er 
vedtaget at vi udskyder valg af regionskontaktpersoner til næste GF, da ingen stillede op. 
Thorsten blev enstemmigt valgt som formand for bestyrelsen; Søren blev enstemmigt valgt til 
kasserer; Maria blev enstemmigt valgt ind som næstformand; Nanna blev enstemmigt valgt ind 
som opfølgningsansvarlig. 
 
7. Fastlæggelse af sektionens arbejdsprogram for det næste år: Vi vil gerne afvikle 
virksomhedsaftener i København samt for første gang i Aarhus i det kommende år. Vi vil gerne 
arbejde på at værge mulige regionskontaktpersoner inden næste GF. Vi vil gerne udsende 
invitation til opstart af ny netværksgruppe i både København og Aarhus inden næste GF. 
 
8. Diskussion af kandidater til Dansk Psykolog Forenings bestyrelse og nævn: Thorsten 
indstilles som kandidat til Dansk Psykolog Forenings bestyrelse; Maria indstilles som kandidat 
til AMU; Thorsten indstilles til L&S; Nanna indstilles til sektionsrådet; Thorsten indstilles til AC’s 
forhandlingsudvalg for det private område. 
 
9. Ændring af vedtægt - tidsrummet for generalforsamling fra september til november ændres 
til januar til marts. Ændringen vedtages enstemmigt. 
 
10. Evt: ingen punkter


