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Praktiske oplysninger 
 

Tid og sted 

Lørdag d. 5. september 2020 fra kl. 10.00-19.00 på Scandic Hotel Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 

København SV. 

Program for dagen 

9.00-10.00 Ankomst og indtjekning af deltagere og fuldmagter (skabelon medsendt) samt udlevering af 

stemmekort og stemmesedler. Der vil være morgenbuffet i ankomstområdet. 

10.00-12.30  Afvikling af generalforsamling 

12.30-13.15 Frokostbuffet 

13.15-15.30 Fortsat afvikling af generalforsamling 

15.30-16.00 Eftermiddagskaffe og kage 

16.00-19.00 Fortsat afvikling af generalforsamling 

OBS: Der kan forekomme ændringer i program, ligesom der holdes mindre pauser efter dirigentens 

vurdering af behov herfor. 

Tilmelding 

Du skal tilmelde dig generalforsamlingen inkl. frokost via dette link: https://www.dp.dk/uddannelse-
karriere/kurser-og-arrangementer/kursusbeskrivelse/20200905/ 
 
Tilmeldingsfristen er torsdag d. 13. august 2020. Det koster 150 kr. 
Beløbet indbetales på sektionens konto i Lån & Spar Bank 0400 4012445631. Husk at angive navn og 

mailadresse ved indbetaling. 

Da der er tale om en generalforsamling, er det muligt for medlemmer at deltage uden forudgående 
tilmelding. Vi opfordrer dog alle til at tilmelde sig, da det er afgørende for os at kende deltagerantallet på 
grund af særlige pladskrav som følge af COVID-19. Tilmelder du dig ikke, skal du desuden være opmærksom 
på, at vi ikke kan tilbyde dig frokost. 

Overnatning 

Du skal selv kontakte Scandic Hotel Sydhavnen herom. Hvis du foretager bookingen gennem 
meeting.sydhavnen@scandichotels.com og oplyser koden DAN050920 opnår du aftalt pris på 1299 kr. 

Spørgsmål 

Spørgsmål til dagsorden, materiale, ændringsforslag mv. kan stilles til fungerende formand, Bodil 

Siedentopp på bsi@animanet.dk. Spørgsmål af praktisk karakter kan stilles til konsulent i Dansk Psykolog 

Forening, Mikkel Hesselbæk Andreasen på mha@dp.dk.   

https://www.dp.dk/uddannelse-karriere/kurser-og-arrangementer/kursusbeskrivelse/20200905/
https://www.dp.dk/uddannelse-karriere/kurser-og-arrangementer/kursusbeskrivelse/20200905/
mailto:bsi@animanet.dk
mailto:mha@dp.dk
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Forslag til dagsorden for den ordinære generalforsamling 
 

Dagsordenspunkt Henvisning til evt. relevante 
sider i materialet  

1: Valg af 1-2 dirigenter 
 

 

2: Fastsættelse af forretningsorden 
 

S. 4 

3: Beretning om sektionens virksomhed 
 

 

4: Forelæggelse af sektionens regnskab 
 

S. 5: Godkendt regnskab for 
2019 
S. 6: Status for sektionens 
økonomi 2020 

5. Vedtægtsændringsforslag 
 

S. 8 - 22: 
Vedtægtsændringsforslag 
 
 

6. Øvrige indkomne forslag S. 23 - 28: 
Øvrige indkomne forslag 

7: Indsamling og diskussion af forslag til 
punkter på Dansk Psykolog Forenings 
kommende generalforsamling, herunder 
også forslag til kandidater til Dansk Psykolog 
Forenings bestyrelse og nævn 
 

 

8: Fastlæggelse af forslag til kommende 
handlingsprogram 

S. 29 – 31:  
Forslag til handlingsprogram 

9: Fastlæggelse af forslag til driftsbudget S. 7: Forslag til driftsbudget 

10: Valg af styrelsesformand hvert 2. år i lige 
år 

S. 32: Kandidatoversigt 

11: Valg af sektionsstyrelse 
 

S. 32: Kandidatoversigt 

9: Eventuelt 
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Forslag til forretningsorden for den ordinære generalforsamling 
 

§ 1. Generalforsamlingen åbnes af formanden eller dennes stedfortræder. 

§ 2. Til at lede generalforsamlingen vælges en dirigent. 

§ 3. Dirigenten konstaterer generalforsamlingens lovlige varsling og oplæser 

dagsordenens punkter. 

§ 4. Generalforsamlingen vælger et stemmeudvalg på 3-5 personer. 

§ 5. Dagsordenspunkter og forslag forelægges højst 5 minutter til supplering af det 

skriftlige materiale. For øvrige indlæg er taletiden 3 minutter. Beretning om 

sektionens virksomhed er ikke omfattet af tidsbegrænsningen. 

§ 6. Dirigenten kan begrænse taletiden yderligere. 

§ 7. Ved fremsættelse af forslag til behandlingen på generalforsamlingen har 

forslagsstilleren ret til – forud for andre talere – at begrunde sit forslag. 

§ 8.Medlemmer, der ønsker ordet til dagsordenens punkter må begære dette 

skriftligt til dirigenten. Talerne får ordet i den rækkefølge, de har markeret sig 

overfor dirigenten. Talerne forelægges fra talerstolen. 

§ 9. Ændringsforslag afleveres skriftligt til dirigenten undertegnet med 

forslagsstillerens navn. Ændringsforslag til handlingsprogrammet afleveres senest 

kl.12 på generalforsamlingen. Ændringsforslag der ikke afleveres rettidigt vil ikke 

komme til behandling. 

§ 10. Dirigenten afgør i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes under 

afstemning. 

§ 11. Valg foregår skriftligt, såfremt der er opstillet flere kandidater, end der skal 

vælges. Optælling bliver foretaget af stemmeudvalget. 
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Godkendt regnskab for Selvstændige Psykologers Sektion 2019  

 

Balance for enhed:  '310' 13-08-2020

Regnskab pr.: 31-12-2019 Udgifter Indtægter

Tilskud fra DP 374.700,00                  

Kontingenter -                                 

Andre indtægter u. moms -                                 

Andre indtægter m. moms -                                 

Kursusindtægter m. moms -                                 

Kursusindtægter u. moms 62.101,00                    

Indtægter GF, temadage etc. m. moms -                                 

Indtægter GF, temadage etc. u. moms -                                 

Regulering af egenkapital -                                 

Renteindtægter 236,53                          

Indtægter i alt: 437.037,53            
Kontorhold 992,65                          

Porto og gebyrer -                                 

Løn udbetalt indberettet til skat 138.400,00                  

Honorar m.v. udland -                                 

Kopiering / udsendelser DP -                                 

Anskaffelse -                                 

Transport styrelsen 39.451,37                    

Transport andre møder 37.931,11                    

Forplejning styrelsen' 41.839,00                    

Forplejning andre møder 12.460,37                    

Repræsentation og gaver 2.700,00                       

Andre aktiviteter 25.045,00                    

Renteudgifter -                                 

Kurser

Honorar indberettet til skat -                                 

Honorar m. moms -                                 

Honorar u. moms -                                 

Honorar udland -                                 

Honorar GF, temadage etc. m. moms -                                 

Honorar GF, temadage etc. u. moms 79.799,99                    

Trykning / forsendelse -                                 

Andre kursusomkostninger m. moms -                                 

Andre kursusomkostninger u. moms -                                 

Andre omk. GF, temadage etc. m. moms -                                 

Andre omk. GF, temadage etc. u. moms 210.857,14                  

Udgifter i alt: 589.476,63            

Resultat 152.439,10-            

Balance Aktiver Passiver

Indestående i bank 104.939,90                  

Udlæg -                                 

Forudbetalte omkostninger 0,00                               

Tilgodehavender hos DP -                                 

Andre tilgodehavender -                                 

Aktiver i alt: 104.939,90            

Overførsel fra sidste år 252.763,91                  

Skyldig beløb til DP -                                 

Skyldig moms 0,00-                               

Skyldig til andre 4.615,09                       

Årets over/underskud 152.439,10-                  

Passiver i alt: 104.939,90            
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Status for sektionens økonomi pr. juli 2020 
 

Som følge af de særlige omstændigheder ved den ordinære generalforsamling i sektionen d. 23. november 

2019, blev der ikke vedtaget et driftsbudget for sektionen for 2020. Arbejdsgruppen, der har forestået 

forberedelse af den ordinære generalforsamling, har ikke fundet det inden for rammerne af sit mandat at 

udarbejde et forslag til driftsbudget.  

Derfor forslår arbejdsgruppen, at generalforsamlingen giver den kommende styrelse mandat til at 

udarbejde budget for den resterende del af dette regnskabsår 2020 i samarbejde med Dansk Psykolog 

Forening. 

Til brug for den nye styrelses budgetlægning giver arbejdsgruppen herunder en kort status for sektionens 

økonomi. 

Status for sektionens økonomi 

Egenkapital: Selvstændige Psykologers Sektion har en egenkapital efter regnskabsåret 2019 på 100.324,81 

kr. 

Tilskud: Sektionen modtager i 2020 i alt 381.600 kr. i tilskud fra Dansk Psykolog Forening. Heraf er 95.400 

kr. øremærket POK-forhandlinger, og må derfor kun anvendes til det formål. 

Der er følgende kendte eller sædvanlige udgifter til afholdelse i 2020 

Kendte udgifter: 

- Ordinær generalforsamling, september 2020: ca. 100.000 kr. 

Sædvanlige udgifter: 

- Udgifter ift. møde i sektionsstyrelsen, herunder rejse, hotel og forplejning: ca. 30.000 kr. 

 

 

 

På vegne af arbejdsgruppen 

Bodil Siedentopp 
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Forslag til driftsbudget for Selvstændige Psykologers Sektion 2021 
 

Udkast til driftsbudget for Selvstændige Psykologers Sektion, 2021 
     

Aktivitet   Udgifter Indtægter  

     

Tilskud fra DP   290.850,00  
Tilskud fra DP øremærket POK-forhandlinger*   96.950,00  
Egenkapital overført fra 2020   100.324,81  
Generalforsamling   5.000,00  
Temadag   35.000,00  

     

 Indtægter i alt  528.124,81  

     

     

Generalforsamling  100.000,00   

Temadag ifm. Generalforsamling  100.000,00   

Rejse- og mødeaktivitet  70.000,00   

Styrelses økonomisk kompensation   80.000,00   

Kredsaktiviteter   100.000,00   

Administration  10.000,00   

Kurser  50.000,00   

     

     

 Udgifter i alt 510.000,00   

     

     

Resultat   18.124,81  

     

     

*Ikke anvendt POK tilskud efter endt regnskabsår bliver tilbageført til DP   
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Vedtægtsændringsforslag 
 

[Læseguide: Af tabellens venstre kolonne fremgår sektionens nuværende vedtægt. Af tabellens højre 

kolonne fremgår vedtægtsændringsforslag. Forslag er nummererede, ligesom det for hvert forslag fremgår, 

hvilken vedtægt, forslaget vedrører, hvem der har stillet forslag, og hvilken begrundelse forslagsstiller har 

herfor. Selve ændringen er kursiveret og fremhævet med gul.] 

 

Nuværende vedtægt Ændringsforslag og begrundelse  
§ 1. Navn og afgrænsning 
St. 1. Sektionens navn er ”Selvstændige 
Psykologers Sektion”. 

Stk. 2. Sektionen er oprettet i medfør af love 
for Dansk Psykolog Forening. 

Stk. 3. Sektionen er landsdækkende. 

 

§ 2. Formål 
Stk. 1. Sektionens formål er at varetage 
selvstændige psykologers interesser inden 
for rammerne af Dansk Psykolog Foreningens 
formål, herunder: 

A: at samle psykologer til at fremme de 
faglige og fagpolitiske spørgsmål, der er 
særlige for denne medlemsgruppe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B: at støtte medlemmernes faglige udvikling. 

C: at fremme samarbejdet mellem 
psykologer i sektionen og medlemmer af 
andre sektioner. 

 
 
 
 
 
 
Forslag nr. V1 
Forslagsstiller(e): Arbejdsgruppen 
Vedrører §2, stk. 1A: 
A: at samle psykologer til at fremme de faglige og 
fagpolitiske spørgsmål samt rammer for 
erhvervsudøvelse, der er særlige for denne 
medlemsgruppe. 

Begrundelse for forslag nr. V1: 
Forslaget tager udgangspunkt i svarene til den 
spørgeskemaundersøgelse, som blev udsendt til 
selvstændige psykologer i 2018. Her var det meget 
tydeligt, at ønsket til sektionen, var at den varetog de 
erhvervsmæssige rammer og betingelser, som vi har for 
vores arbejde. Det er nemlig disse betingelser, vi har til 
fælles - mere end det er arbejdsmetoder, faglige 
tilgange, målgruppe, genstand for vores virksomhed eller 
øvrige ting. 
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D: At fremme medlemmernes interesser i 
samarbejde med Dansk Psykolog Forenings 
bestyrelse og udvalg, herunder at være 
foreningens landsdækkende kontakt-, og 
høringsorgan i faglige og fagpolitiske 
spørgsmål af særlig betydning for sektionen. 

E. At informere om pkt. A – D. 

F: At samle information om arbejdsvilkår, 
aftaler og honorering blandt sektionens 
medlemmer med henblik på Dansk Psykolog 
Forenings forhandlinger om disse forhold. 

Stk. 2. Sektionens formål er at markere og 
profilere selvstændigt psykologarbejde, 
herunder: 

A: at støtte medlemsinitiativer, der tjener til 
at fremme sektionens formål eller at støtte 
dens medlemmer. 

B: At arbejde for en høj etisk og faglig 
standard inden for selvstændig 
psykologvirksomhed. 

C: At tage initiativ til faglig kontakt, også med 
organer uden for Dansk Psykolog Forening, 
samt tage initiativ til, at foreningen optager 
fagpolitisk kontakt med andre organisationer 
og institutioner. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag nr. V2 
Forslagsstiller(e): Arbejdsgruppen 
Vedrører §2 stk. 2C: 
C: I samarbejde med Dansk Psykolog Forenings 
bestyrelse at tage initiativ til faglig kontakt, også med 
organer uden for Dansk Psykolog Forening, samt tage 
initiativ til, at foreningen optager fagpolitisk kontakt med 
andre organisationer og institutioner.  
 
Begrundelse for forslag nr. V2: 
Der har i mange år været en forståelse i styrelsen, der gik 
ud på, at det har været ”os i sektionen” mod DP. Den 
tilgang er afprøvet - det dur ikke, at sektionen går 
enegang. Det er af hensyn til forhandlingsstyrken vigtigt, 
at der sker en koordinering mellem DP og sektionen. 
Arbejdsgruppen ønsker derfor, at det samarbejdende 
aspekt fremgår så tydeligt som muligt af selve grundlaget 
for arbejdet, nemlig vores vedtægter. 

§ 3. Arbejdsmåde 
Stk. 1. Til opfyldelse af § 2, stk. 1 og 2, skal 
sektionen afholde medlemsmøder, og 
sektionen kan: 
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A: Afholde møder med andre sektioner og 
med relevante organer i og uden for Dansk 
Psykolog Forening. 

 

 

 

 

 

 

 

B: Iværksætte undersøgelses- og 
informationsindsamling, når det for et 
aktuelt eller kommende sektions- og/eller 
foreningsspørgsmål er nødvendigt, 
eksempelvis uddannelsesbehov. 

C: Påtage sig formidlingsopgaver. 

Stk. 2. Styrelsen i SPS kan vælge at sende 
forslag/overenskomst ud til høring blandt 
dele af sektionens medlemmer eller blandt 
alle sektionens medlemmer. 

Forslag nr. V3 
Forslagsstiller(e): Arbejdsgruppen 
Vedrører §3 stk. 1A: 
A: I samarbejde med Dansk Psykolog Forenings 
bestyrelse at afholde møder med andre sektioner og 
med relevante organer i og uden for Dansk Psykolog 
Forening.  
 
Begrundelse for forslag nr. V3: 
Der har i mange år været en kulturforståelse, der gik ud 
på, at det har været ”os i sektionen” mod DP. Den tilgang 
er afprøvet - det dur ikke, at sektionen går enegang. Det 
er af hensyn til forhandlingsstyrken vigtigt, at der sker en 
koordinering mellem DP og sektionen. Arbejdsgruppen 
ønsker derfor, at det samarbejdende aspekt fremgår så 
tydeligt som muligt af selve grundlaget for arbejdet, 
nemlig vores vedtægter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag nr. V4 
Forslagsstiller(e): Arbejdsgruppen 
Vedrører ny stk. 3 i §3: 
Ny stk. 3 
Stk. 3. Styrelsen i SPS kan anmode sekretariatet om 
bistand til relevante opgaver. 
 
Begrundelse for forslag nr. V4: 
Det er vigtigt, at nye generationer af 
styrelsesmedlemmer er klar over, at dette altid er en 
mulighed. Sekretariatet har en række kompetencer, der 
kan være relevante i mange forskellige situationer. 
Selvfølgelig kan sekretariatet afvise en anmodning om 
hjælp med henvisning til øvrige arbejdsopgaver, men 
igen er forslaget et udtryk for en samarbejdende, 
kommunikerende tilgang til den forening, som sektionen 
er en del af. 
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§ 4. Medlemmer af sektionen 
Stk. 1. Medlemsberettiget af sektionen er: 
Alle selvstændige kandidatmedlemmer af 
Dansk Psykolog Forening, der arbejder inden 
for uddannelsens grundlæggende discipliner. 
Sektionsmedlemsskabet er betinget af 
autorisation som psykolog. 
Sektionsmedlemsskabet er betinget af max. 
15 timers ansættelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Stk. 2. Som tilsluttede medlemmer kan 
optages: 

A: Et associeret medlem er kendetegnet ved, 
at vedkommende er medlem af sektionen og 
opfylder kravet om at være autoriseret, er 
påbegyndt en deltidspraksis, men endnu ikke 
er fuldtidspraktiserende psykolog. 
Medlemmet kan maksimalt være associeret 
medlem i to år, og rettigheden bortfalder, 
hvis medlemmet inden for denne tidsfrist 

Forslag nr. V5 
Forslagsstiller(e): Mette Bentzen 
Vedrører §4 stk. 1 
Alle selvstændige kandidatmedlemmer af Dansk 
Psykolog Forening, der arbejder inden for uddannelsens 
grundlæggende discipliner. Sektionsmedlemsskabet er 
betinget af autorisation som psykolog. Krav om 
autorisation kan fraviges, såfremt den pågældendes 
arbejdskapacitet er under 15 timer ugentligt. 
Arbejdskapaciteten skal være dokumenteret i form af 
fleksydelse eller anden offentlig ordning.   
Sektionsmedlemsskabet er betinget af max. 15 timers 
ansættelse. 

Begrundelse for forslag nr. V5: Vi har iblandt os en 
gruppe af psykologer, hvis interesser ikke varetages af 
nogen sektion. Og det er ”psykologer med skavanker”. 
En relativ stor del af disse arbejder som selvstændig, da 
der jo her er stor fleksibilitet i forhold til arbejdsindsats. 
En del af denne gruppe har ikke autorisation - og har 
ingen mulighed for nogensinde at få en sådan, fordi der 
her kræves en minimum arbejdsevne på 15 timer 
ugentligt. Det betyder, at selv hvis en person fra denne 
gruppe arbejder som selvstændig 5 timer om ugen i 20 
år, får supervision, videreuddanner sig etc, vil han/hun 
aldrig kunne blive autoriseret - og kan dermed heller ikke 
være medlem af SPS.  

Det kan vi gøre bedre. En ting er, at man kan forestille 
sig, at reglerne for at blive autoriseret, indeholder 
mulighed for dispensation for disse kolleger. Det kan 
tage rigtig lang tid og skal selvfølgelig foregå via DP’s 
arbejde med autorisationsordningen (se 
handleplanspunkt). En anden ting er, at vi godt kan tage 
ansvar i eget regi. Og deraf forslaget.  Selvfølgelig skal 
handicappede kolleger kunne komme og deltage i GF, de 
skal kunne deltage i kredsmøder etc.  
 
 

Forslag nr. V6 
Forslagsstiller(e): Mette Bentzen 
Vedrører §4 stk. 2 

Som tilsluttede medlemmer kan optages:  

A: Et associeret medlem er kendetegnet ved, at 
vedkommende er medlem af sektionen og opfylder 
kravet om at være autoriseret, er påbegyndt en 
deltidspraksis, men endnu ikke er fuldtidspraktiserende 
psykolog. Medlemmet kan maksimalt være associeret 
medlem i to år, og rettigheden bortfalder, hvis 
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ikke er blevet fuldtidspraktiserende i henhold 
til reglen om max. 15 timers ansættelse og 
22 timers rådighed i praksis. Medlemmet har 
ikke stemmeret. 

B: Arbejdsløse medlemmer med interesse for 
sektionens arbejde. 

 

 

 

 

 

 

Stk. 3. Tilsluttede medlemmer har ikke 
stemmeret. 

medlemmet inden for denne tidsfrist ikke er blevet 
fuldtidspraktiserende i henhold til reglen om max. 15 
timers ansættelse og 22 timers rådighed i praksis. 
Medlemmet har ikke stemmeret. 

 

Begrundelse for forslag nr. V6: Den vigtige skelnen er at 
vedkommende ikke er ansat i mere end max. 15 timer 
hos en arbejdsgiver - det virker ikke rimeligt, at vi skal gå 
ind og definere, hvad en ”rigtig” selvstændig praksis er i 
forhold til antal af timer i praksis. Deltidsarbejde er 
kommet for at blive, det giver fleksibilitet i forskellige 
livsperioder og livsomstændigheder, og som psykologer 
skal vi bakke op om mange måder at leve og arbejde på.  
Derudover: der står ikke ”22 timer” andre steder i vores 
vedtægter - hvorfor er det kun ”tilsluttede” medlemmer, 
der skal være omfattet af denne regel?  Og så kan 

bestemmelse i øvrigt ikke kontrolleres i praksis       

§ 5. Kompletterende vedtægter 
Stk. 1. Sektionen kan fastsætte 
kompletterende vedtægter efter beslutning 
på sektionens generalforsamling med 2/3 
flertal og efter Dansk Psykolog Forenings 
bestyrelses godkendelse. 

Stk. 2. Eventuelle kompletterende vedtægter 
skal være i overensstemmelse med 
sektionens vedtægter og Dansk Psykolog 
Forenings love. 

Stk. 3. Bestyrelsens afgørelse om optagelse 
af kompletterende vedtægter kan indbringes 
for Dansk Psykolog Forenings ordinære 
generalforsamling. En omstødelse af 
bestyrelsens afgørelse kræver 2/3 flertal. 

 

§ 6. Sektionens generalforsamling 
Stk. 1. Sektionen holder en årlig 
generalforsamling i perioden september – 
november og inden udgangen af november 
måned. 

 

 

Forslag nr. V7 
Forslagsstiller(e): Arbejdsgruppen 
Vedrører §6, stk. 1: 
Stk. 1. Sektionen holder en årlig generalforsamling i 
perioden september – november og inden udgangen af 
november måned. Generalforsamlingen afholdes 
skiftevis øst og vest for Storebælt. 
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Stk. 2. Varsling, indkaldelse og fastsættelse 
samt udsendelse af dagsorden følger de til 
enhver tid gældende regler for afholdelse af 
Dansk Psykolog Forenings ordinære 
generalforsamling. 
Tidsfristen for opstilling til valgt til 
styrelsesformand samt kandidater til 
sektionsstyrelsen følger de til en hver tid 
gældende regler for valg til bestyrelsen. 
Formand og medlemmer til sektionsstyrelsen 
vælges på generalforsamlingen. 
Ethvert fuldgyldigt sektionsmedlem kan 
senest 6 uger før generalforsamlingen 
kandidere til posten som styrelsesformand. 
Såfremt der ikke inden tidsfristens udløb 
foreligger skriftlig accept fra 1 kandidat, kan 
der ske opstilling senere end 6 uger før 
generalforsamlingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begrundelse for forslag nr. V7: 
Det er i dag nogenlunde praksis, at stedet for afholdelse 
af GF foregår skiftevis øst og vest for Storebælt. 
Forslaget handler om at gøre praksis til en fast regel, 
således at transportafstand fordeles nogenlunde 
rimeligt. 

 

 
Forslag nr. V8 
Forslagsstiller(e): Elisabeth Fromm og Arne Lyngby 
Thomsen Vedrører § 6 stk. 2 
Varsling, indkaldelse og fastsættelse samt udsendelse af 
dagsorden følger de til enhver tid gældende regler for 
afholdelse af Dansk Psykolog Forenings ordinære 
generalforsamling. Tidsfristen for opstilling til valgt til 
styrelsesformand samt kandidater til sektionsstyrelsen 
følger de til en hver tid gældende regler for valg til 
bestyrelsen. Formand og medlemmer til 
sektionsstyrelsen vælges på generalforsamlingen. 
Ethvert fuldgyldigt sektionsmedlem kan senest 6 uger før 
generalforsamlingen kandidere til posten som 
styrelsesformand. Såfremt der ikke inden tidsfristens 
udløb foreligger skriftlig accept fra 1 kandidat mindst 2 
kandidater til formandsvalget, kan der ske opstilling 
senere end 6 uger før generalforsamlingen.  
 
Begrundelse for forslag nr. V8: At sikre en demokratisk 
valgproces i så høj grad som muligt.  
 
Særligt om straks-ikrafttrædelse: Forslagsstiller ønsker 
ved dette forslag generalforsamlingens opbakning til, at 
forslaget træder i kraft straks efter vedtagelsen og 
dermed har virkning for de resterende punkter på 
generalforsamlingen.  
 
 
Forslag nr. V9 
Forslagsstiller(e): Arbejdsgruppen 
Vedrører §6, stk. 2:  
Stk. 2. Varsling, indkaldelse og fastsættelse samt 
udsendelse af dagsorden følger de til enhver tid 
gældende regler for afholdelse af Dansk Psykolog 
Forenings ordinære generalforsamling. 
Tidsfristen for opstilling til valgt til styrelsesformand 
samt kandidater til sektionsstyrelsen følger de til en hver 
tid gældende regler for valg til bestyrelsen. Formand og 
medlemmer til sektionsstyrelsen vælges på 
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Stk. 3. Sektionens generalforsamlings 
dagsorden skal indeholde følgende punkter: 

1: Valg af 1-2 dirigenter 
2: Fastsættelse af forretningsorden 
3: Beretning om sektionens virksomhed 
4: Forelæggelse af sektionens regnskab 
5: Fastlæggelse af forslag til kommende 
handlingsprogram 
6: Fastlæggelse af forslag til driftsbudget 
7: Valg af styrelsesformand hvert 2. år i lige 
år 

generalforsamlingen. 
Ethvert fuldgyldigt sektionsmedlem kan senest 6 uger før 
generalforsamlingen kandidere til posten som 
styrelsesformand. Såfremt der ikke inden tidsfristens 
udløb foreligger skriftlig accept fra 1 kandidat, kan der 
ske opstilling senere end 6 uger før generalforsamlingen. 
 
Note om relevante frister for indkaldelse af 
generalforsamling i medfør af Dansk Psykolog Forenings 
love: 

• Generalforsamling indkaldes med mindst 10 
ugers varsel jf. §7, stk. 2 i DP’s love. 

• Endelig dagsorden udsendes til alle medlemmer 
senest 3 uger før generalforsamlingens 
afholdelse jf. §7, stk. 4 i DP’s love. 

• Forslag til dagsordenspunkter udover de i stk. 6. 
nævnte samt forsalg til lovændringer og til 
opløsning af foreningen skal være formanden i 
hænde senest 8 uger inden generalforsamlingen, 
jf. §7 stk. 3 i DP’s love. 

 
Begrundelse for forslag nr. V9: 
Som vedtægterne er nu, følger vi faktisk vedtægterne for 
DP. Men der er ikke konsistens vedrørende, hvornår det 
står i vores egne vedtægter - og hvornår det står i DP’s 
vedtægter. Nogle gange er der således kun en henvisning 
til DP’s vedtægter - og hvor man så bliver nødt til at finde 
disse vedtægter frem og orientere sig heri. For at gøre 
det nemmere og mere tydeligt, foreslår arbejdsgruppen, 
at der hvor vedtægterne for sektionen blot følger 
vedtægterne for DP, så skrives disse vedtægter for DP i 
en note, således at hvert enkelt medlem ikke skal finde 
flere dokumenter frem, når sektionens vedtægter læses. 
 
 
Forslag nr. V10 
Forslagsstiller(e): Arbejdsgruppen 
Vedrører §6, stk. 3:  
Stk. 3. Sektionens generalforsamlings dagsorden skal 
indeholde følgende punkter: 
1: Valg af 1-2 dirigenter 
2. Valg af stemmeudvalg 
3: Fastsættelse af forretningsorden 
4: Beretning om sektionens virksomhed 
5: Forelæggelse af sektionens regnskab 
6: Fastlæggelse af forslag til kommende 
handlingsprogram 



Side 15 af 33 
 

8: Valg af sektionsstyrelse 
9: Eventuelt 

Endvidere anbefales, at dagsorden 
indeholder punkterne: 

1. Indsamling og diskussion af forslag til 
punkter på Dansk Psykolog Forenings 
kommende generalforsamling 

2. Indsamling og diskussion af forslag til 
kandidater til Dansk Psykolog Forenings 
bestyrelse og nævn 

 

Stk. 4. Beslutninger træffes efter samme 
regler som for Dansk Psykolog Forenings 
ordinære generalforsamling. 

 

7: Fastlæggelse af forslag til driftsbudget 
8: Valg af styrelsesformand hvert 2. år i lige år 
9: Valg af sektionsstyrelse 
10: Eventuelt 

 
Begrundelse for forslag nr. V10: 
Der er alene tale om, at punkt om valg af stemmeudvalg 
fremgår eksplicit af dagsordenen. 
 
 
 
 
 
 
Forslag nr. V11 
Forslagsstiller(e): Arbejdsgruppen 
Vedrører §6 stk. 4: 
Stk. 4. Beslutninger træffes efter samme regler som for 
Dansk Psykolog Forenings ordinære generalforsamling. 
 
Note om hvordan beslutninger træffes på Dansk Psykolog 
Forenings ordinære generalforsamling:  
§7 stk. 8 i DP’s love: Generalforsamlingen træffer 
beslutning ved almindeligt stemmeflertal blandt de 
afgivne stemmer med de undtagelser, der følger af 
udtrykkelige bestemmelser i nærværende love. Ved alle 
afstemninger tæller såvel en bachelors som en 
studerendes stemme som 1/3 kandidatstemme. 
Afstemningen skal ske skriftligt, hvis ét medlem begærer 
det. Stemmeafgivningen på generalforsamlingen kan ske 
ved et medlems personlige fremmøde eller ved skriftlig 
fuldmagt til et andet medlem. Intet medlem kan 
repræsentere flere end to andre medlemmer ved 
fuldmagt. 

Undtaget fra disse bestemmelser er dog studerende og 
bachelorer, da de ikke opfylder betingelserne for 
medlemskab af sektionen. 

Begrundelse for forslag nr. V11: 
Som vedtægterne er nu, følger vi faktisk vedtægterne for 
DP. Men der er ikke konsistens vedrørende, hvornår det 
står i vores egne vedtægter - og hvornår det står i DP’s 
vedtægter. Nogle gange er der således kun en henvisning 
til DP’s vedtægter - og hvor man så bliver nødt til at finde 
disse vedtægter frem og orientere sig heri. For at gøre 
det nemmere og mere tydeligt, foreslår arbejdsgruppen, 
at der hvor vedtægterne for sektionen blot følger 
vedtægterne for DP, så skrives disse vedtægter for DP i 
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en note, således at hvert enkelt medlem ikke skal finde 
flere dokumenter frem, når sektionens vedtægter læses. 
 
Forslag nr. V12 
Forslagsstiller(e): Arbejdsgruppen 
Vedrører: Ny §6, stk. 5: 
Såfremt styrelsens beretning ikke vedtages med 
almindeligt flertal, anses dette for at være et 
mistillidsvotum, hvorefter styrelsen træder tilbage. I 
dette tilfælde nedsættes en arbejdsgruppe på 3 personer, 
der i samarbejde med DP indkalder til og afholder en 
ekstraordinær generalforsamling. 
 
Begrundelse for forslag nr. V12: 
Ovenstående er egentligt det almindelige for foreninger - 
men vores vedtægter har bare ind til nu ikke indeholdt 
nogle bestemmelser vedrørende konsekvenser af et 
mistillidsvotum. Forslaget har til hensigt at sikre, at en 
styrelse (som i alle andre foreninger og 
sammenslutninger) kan afsættes i særlige situationer. 
 
Forslags nr. V13 
Forslagsstiller(e): Arne Lyngby Thomsen 
Vedrører §6, ny stk. 5 
Styrelsen af SPS har mulighed for at sætte spørgsmål til 
urafstemning blandt SPS medlemmer. Endvidere kan 
1/25 af medlemmer eller ¾ af Kredskontaktpersoner 
forlange urafstemning af vigtige spørgsmål, eller 
indkalde til ekstraordinær GF i SPS.  
 
Begrundelse for forslag nr. V13: 
At sikre en demokratisk proces i så høj grad som muligt, 
og at medlemmerne i SPS i så høj grad som muligt kan 
deltage aktivt i sektionens arbejde. 
 
 

§ 7. Sektionsstyrelse 
Stk. 1. 

A: Sektionens landsdækkende arbejde 
forestås af en sektionsstyrelse, som 
konstituerer sig med en næstformand og 
kasserer. Sektionsstyrelsen består af max. syv 
medlemmer. 

 

 

Forslag nr. V14 
Forslagsstiller(e): Arne Lyngby Thomsen 
Vedrører § 7, stik 1A 
A: Sektionens landsdækkende arbejde forestås af en 
sektionsstyrelse, som konstituerer sig med en 
næstformand og kasserer (økonomiansvarlig). 
Sektionsstyrelsen består af max. syv medlemmer. De 
som næstformand og økonomiansvarlige valgte 
medlemmer udgør sammen med formanden for SPS et 
forretningsudvalg i Styrelsen, der kan tegne Styrelsen i 
aktuelle spørgsmål imellem ordinære styrelsesmøder. I 
Forretningsudvalget skal mindst 2 medlemmer have 
ydernummer. 
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B: Sektionsstyrelsen er ansvarlig for 
forvaltningen af de på generalforsamlingen 
fastlagte forslag til handlingsprogram. 

C: Sektionsstyrelsen er ansvarlig for 
forvaltningen af alle nytilkomne 
arbejdsopgaver. 

D: Sektionsstyrelsen varetager det løbende 
samarbejde mellem sektionen og Dansk 
Psykolog Forenings bestyrelse. 

E: Sektionsstyrelsen kan indkalde andre 
sektionsmedlemmer til belysning af særlige 
emner på dagsorden. 

F: Sektionsstyrelsen kan inddrage andre 
sektionsmedlemmer i løsningen af særlige 
arbejdsopgaver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Begrundelse for forslag nr. V14: Som et led i 
effektivisering af såvel forhandlingsstrukturen udadtil 
samt tydeliggørelse af forhandlingskompetence internt i 
DP (med blandt andet oprettelse af 
Koordinationsudvalg), og herigennem sikre øget 
demokratisk indflydelse gennem et forum for refleksion 
og stillingtagen til akutte dilemmaer og spørgsmål ml de 
ordinære Styrelsesmøder samt under 
forhandlingsprocesser (som det er sket i sidste POK 
forhandling med øget inddragelse af RSU-medlemmer).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag nr. V15 
Forslagsstiller(e): Hans Fonsbøl og Ida Waage Nielsen 
Vedrører NY §7 stk. 1G 
Tilføjelse: G: Suppleanterne kan deltage i 
bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret. 
 
Begrundelse for forslag nr. V15: 
Suppleanters adgang til deltagelse i styrelsesmøder er jo 
skik og brug mange steder.  Vi mener den adgang bør 
vedtægtsfæstes, da den vil kunne bidrage til stabilitet 
over tid i en styrelse, der helt åbenbart har haft, - og 
også fremover kan få -, problemer med samarbejde og 
stabil funktion.  
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Stk. 2. 

A: Sektionsstyrelsen fastsætter selv sin 
forretningsorden med nedenstående 
forbehold: 

B: Sektionsstyrelsen fører 
beslutningsprotokol 

C: Sektionsstyrelsen er beslutningsdygtig, når 
mere end halvdelen af dens medlemmer er 
til stede. Der kan kun stemmes ved 
personligt fremmøde. Dog sidestilles 
fremøde via Skype e.l. med personligt 
fremmøde, og man er stemmeberettiget i 
begge tilfælde. 

Stk. 3. 

A: Styrelsesformanden vælges for 2 år ad 
gangen. Sektionsstyrelsens medlemmer 
vælges for to år ad gangen, således at tre 
vælges det ene år, henholdsvis fire det andet 
år. Der vælges hvert år to suppleanter til 
styrelsen. De udgøres af kandidater, der har 
stillet op til styrelsen og som har fået flest 
stemmer blandt de ikke valgte kandidater. 
Genvalg kan finde sted. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag nr. V16 
Forslagsstiller(e): Arbejdsgruppen 
Vedrører §7 stk. 3A 
A: Styrelsesformanden vælges for 2 år ad gangen. 
Styrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for 1 år ad 
gangen. Genvalg kan finde sted, dog med den 
begrænsning, at genvalg som styrelsesformand kun kan 
finde sted 2 gange og som styrelsesmedlem og suppleant 
5 gange indenfor en 10-årig periode.  Der vælges hvert år 
to suppleanter til styrelsen. De udgøres af kandidater, 
der har stillet op til styrelsen og som har fået flest 
stemmer blandt de ikke valgte kandidater. 

 
Begrundelse for forslag nr. V16: Hensigten med 
forslaget er at skabe en styrelse, hvor der både er 
dynamik og stabilitet.  

Selvom styrelsesmedlemmer kun vælges for en 1-årig 
periode, skiftes de jo ikke nødvendigvis ud - for der kan 
jo sagtens ske genvalg. Og der er ikke nogen grund til at 
antage, at en generalforsamling ikke vil have øje for 
kontinuitet, såfremt styrelsen har gjort det godt i årets 
løb. Men det giver en dynamik, således at man som 
styrelsesmedlem bliver nødt til at holde sig i løbende 
kontakt med kolleger, orientere om hvad der sker og 
generelt bidrage til øget interaktivitet mellem styrelse og 
medlemmer.   

Hensigten er også at undgå, at gamle uhensigtsmæssige 
mønstre og konflikter ikke nedarves til nye 
sammensætninger - simpelthen fordi der generelt vil 
være en større udskiftning.  

Når formuleringen er ”indenfor en 10-årig periode” er 
dette for at gøre det tydeligt, at det ikke er meningen, at 
styrelsesmedlemmer skal hoppe ind og ud af styrelsen 
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B: Forslag til kandidater, ledsaget af disses 
skriftlige accept af opstillingen, indsendes til 
sektionsstyrelsen senest 6 uger før 
generalforsamlingen og udsendes sammen 
med generalforsamlingens dagsorden til 
medlemmerne. Såfremt der ikke inden 
tidsfristens udløb foreligger skriftlig accept 
fra mindst syv kandidater, kan der ske 
opstilling senere end 6 uger før 
generalforsamlingen. 

 

 

 

 

 

Stk. 4. Sektionsstyrelsen tilstræbes bredt 
sammensat med hensyn til arbejdsfelt, 
anciennitet og geografisk placering. 

hele tiden - f.eks. 4 år inde, springe et år over og så tage 
5 år mere. Meningen er at overlade styringen til andre 
kræfter og give plads til udvikling.   

Vi skal have en sektionsstyrelse, der er villig til at give 
den fuld gas i en kortere periode - og så automatisk lader 
sig erstatte med andre nye, friske kræfter.  

Såfremt forslaget vedtages, fremsættes også 
beslutningsforslag om henstilling til, at 
styrelsesmedlemmer, der allerede har siddet i en 
længere periode, ikke opstiller til ny styrelse, således at 
intentionen med forslaget respekteres. 

 

Særligt om straks-ikrafttrædelse: Forslagsstiller ønsker 
ved dette forslag den ordinære generalforsamling 
opbakning til, at forslaget træder i kraft straks efter 
vedtagelsen og dermed har virkning for de resterende 
punkter på generalforsamlingen. 
 

 

 
 
Forslag nr. V17 
Forslagsstiller(e): Elisabeth Fromm og Arne Lyngby 
Thomsen  
Vedrører § 7 stk. 3B 
B: Forslag til kandidater, ledsaget af disses skriftlige 
accept af opstillingen, indsendes til sektionsstyrelsen 
senest 6 uger før generalforsamlingen og udsendes 
sammen med generalforsamlingens dagsorden til 
medlemmerne. Såfremt der ikke inden tidsfristens udløb 
foreligger skriftlig accept fra mindst mere end syv 
kandidater, kan der ske opstilling senere end 6 uger før 
generalforsamlingen.  
 
Begrundelse for forslag nr. V17: At sikre en demokratisk 
valgproces i så høj grad som muligt.  
 
Særligt om straks-ikrafttrædelse: Forslagsstiller ønsker 
ved dette forslag den ekstraordinære generalforsamling 
opbakning til, at forslaget træder i kraft straks efter 
vedtagelsen og dermed har virkning for de resterende 
punkter på generalforsamlingen.  
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 Forslag nr. V18 
Forslagsstiller(e): Hans Fonsbøl og Ida Waage Nielsen 
Vedrører NY §7 stk. 5 
Hvis op til 2 medlemmer af styrelse fratræder erstattes 
de med suppleanterne. 
Hvis 3 eller flere styrelsesmedlemmer fratræder, standser 
det politiske arbejde. De resterende medlemmer udgør 
en forretningsstyrelse med den eneste opgave at 
indkalde til ny generalforsamling inden for 3 måneder 
med henblik på nyvalg af formand og bestyrelse og med 
de øvrige normale dagsordenspunkter. 
 
Begrundelse for forslag nr. V18: 
Forløbet i perioden har op til denne generalforsamling 
demonstreret et behov for vedtægts-baseret – og 
dermed lettere - mulighed for at gøre det, som de fakto 
blev gjort, da styrelsen kom i en krise, der gjorde det 
umuligt for den at fortsætte arbejdet.  Nemlig at blive 
opløst og overlade arbejdet til ny kræfter. 
 

 
 
Forslag nr. V19 
Forslagsstiller(e): Arbejdsgruppen 
Vedrører NY §7 stk. 5:  
 
§7 stk. 5 
Sektionsstyrelsen i Selvstændige Psykologers Sektion kan 
indkalde til ekstraordinær generalforsamlings og skal 
indkalde til ekstraordinær generalforsamling såfremt 
1/25 af medlemmerne af sektionen forlanger det. 
 
Begrundelse for forslag nr. V19: 
I forbindelse med situationen i efteråret opstod der tvivl 
om, hvorvidt det overhovedet var muligt for 
sektionsstyrelsen at indkalde til en ekstraordinær 
generalforsamling, da vores vedtægter ikke indeholdt 
noget specifikt omkring dette. Forslaget har til hensigt at 
gøre dette tydeligt - og i samme ombæring styrke 
medlemmernes mulighed for at gøre det samme. 
 

§ 8. Selvstændige Psykologers Sektion (SPS) 
kredskontaktpersoner 
Stk. 1. Sektionens lokale arbejde forestås af 
en kredskontaktperson. 

 

 

Forslag nr. V20 
Forslagsstiller(e): Arbejdsgruppen 
Vedrører §8 stk. 1: 
Stk. 1. Sektionens lokale arbejde forestås af en 
kredskontaktperson og en suppleant. 
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Stk. 2. Kredskontaktpersonens opgave er at 
informere om sektionens arbejde og/eller 
relevante problemstillinger på lokale møder 
samt at varetage kontakten til kredsens 
selvstændige psykologer. 

Stk. 3. Selvstændige Psykologers Sektion 
(SPS) kredskontaktpersonerne vælges for to 
år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 

Stk. 4. Valg af Selvstændige Psykologers 
Sektion (SPS) kredskontaktpersoner 
foretages lokalt i kredsene. De 
nuværende Selvstændige Psykologers 
Sektion (SPS) kredskontaktpersoner 
forpligter sig til at indkalde til et møde senest 
tre måneder efter generalforsamlingen, hvor 
valg af Selvstændige Psykologers Sektion 
(SPS) kredskontaktpersoner er på dagsorden. 
Valgets resultat meddeles styrelsen. Det 
tilstræbes, at alle kredse har 
kontaktpersoner, og hvis det ikke gør sig 
gældende, sender styrelsen en opfordring ud 
til medlemmerne med anmodning om at 
opstille til kandidat i kredsen. 

 

Stk. 5. Selvstændige Psykologers Sektion 
(SPS) kredskontaktpersonerne kan søge 
økonomisk godtgørelse til udgifter til 
afholdelse af møder for kredsens 
medlemmer. Regler herfor fastsættes af 
generalforsamlingen. Formålet med 
møderne er faglige og fagpolitiske aktiviteter. 
Inden mødet oplyses om mødets afholdelse 
og forventet antal deltagere til formanden og 
økonomiansvarlig i styrelsen for SPS. Efter 

Begrundelse for forslag nr. V20: 
Vi vil gerne styrke Kredskontaktperson ordningen, da 
kredskontaktpersonen er de privat praktiserende 
psykologers lokale forankring til DP. 
 
Det er vigtigt, at der altid er en kontaktperson i styrelsen 
til de enkelte kredse. Med kun én person, bliver 
ordningen sårbar, idet der så nemt opstår situationer 
hvor der ikke er en kontaktperson. Arbejdsgruppen 
foreslår derfor at styrke ordningen med en suppleant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag nr. V21 
Forslagsstiller(e): Arbejdsgruppen 
Vedrører §8 stk. 4: 
Valg af Selvstændige Psykologers Sektion (SPS) 
kredskontaktpersoner foretages lokalt i kredsene. De 
nuværende Selvstændige Psykologers Sektion (SPS) 
kredskontaktpersoner forpligter sig til at indkalde til et 
møde senest tre måneder efter SPS’ generalforsamling, 
hvor valg af Selvstændige Psykologers Sektion (SPS) 
kredskontaktpersoner er på dagsorden. Valgets resultat 
meddeles styrelsen. Det tilstræbes, at alle kredse har 
kontaktpersoner, og hvis det ikke gør sig gældende, 
sender styrelsen en opfordring ud til medlemmerne med 
anmodning om at opstille til kandidat i kredsen. 
 
Begrundelse for forslag nr. V21: 
Der er tale om en tydeliggørelse ift læsbarhed. 
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mødet fremsendes der dokumentation for 
udgifterne. 

§ 9. Samarbejde med Dansk Psykolog 
Forenings bestyrelse 
Stk. 1. Dansk Psykolog Forenings bestyrelse 
skal, forinden beslutninger træffes af særlig 
betydning for sektionens medlemmer, høre 
sektionsstyrelsen. 

Stk. 2. Ved en sådan høring skal normalt 
gives en frist på mindst 6 uger. 

Stk. 3. I særlige tilfælde kan denne frist 
afkortes til en uge. 

Stk. 4. Sektionsstyrelsen skal efter 
anmodning fra Dansk Psykolog Forenings 
bestyrelse foranstalte og gennemføre 
høringer, debatter eller medlemsmøder om 
særlige spørgsmål. 

 

 

 

 

 

Stk. 5. Sektionsstyrelsen kan anmode Dansk 
Psykolog Forenings bestyrelse om at 
behandle spørgsmål af særlig betydning for 
sektionen. 

Stk. 6. Dansk Psykolog Forenings bestyrelse 
kan ikke afvise at behandle sådanne 
anmodninger fra sektionen. 

Stk. 7. Dansk Psykolog Forenings bestyrelse 
kan efter nærmere beslutning videregive 
særlige spørgsmål til sagsbehandling i 
sektionen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag nr. V22 
Forslagsstiller(e): Arbejdsgruppen 
Vedrører §9 stk. 4: 
Stk. 4. Sektionsstyrelsen skal efter anmodning fra Dansk 
Psykolog Forenings bestyrelse foranstalte og 
gennemføre høringer, debatter eller medlemsmøder om 
særlige spørgsmål. Det sker i samarbejde med DP’s 
sekretariat. 

Begrundelse for forslag nr. V22: 
Det virker rimeligt, at såfremt det er DP der stiller krav til 
styrelsen om at udføre bestemte opgaver udover de 
opgaver, som fremgår af sektionens eget 
arbejdsprogram, at DP også stiller sekretariatsressourcer 
til rådighed. 

§ 10. Opløsning 
Opløsning af sektionen sker i medfør af 
Dansk Psykolog Forenings love. 
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Øvrige forslag 
 

Forslag nr. F1 Forslagsstiller(e) Arbejdsgruppen 

Beslutningsforslag 1 til SPS GF 2020 
Fordeling af poster mellem psykologer med og uden ydernumre internt i styrelsen og i øvrige 
råd og nævn.  

Generalforsamlingen indstiller til styrelsen, at styrelsen i den kommende periode er særligt opmærksom 
på repræsentation, når der skal fordeles poster i styrelsen, og når der skal udnævnes medlemmer til LFU 
og andre råd og nævn som sektionen måtte få indflydelse på.  

Formålet er at alle grupper af privatpraktiserende psykologer: med/uden ydernummer, kliniske og 
erhvervspsykologer oplever sig repræsenteret.  

 

Forslag nr. F2 Forslagsstiller(e) Arbejdsgruppen 

Beslutningsforslag 2 til SPS GF 2020 

Henstilling om at lade den nye styrelse starte på en frisk. 

Generalforsamlingen henstiller til, at medlemmer, der allerede har siddet i sektionsstyrelsen i en ubrudt 
periode de foregående 5 år, undlader at opstille til styrelsen for 2020, således at intentionen med 
vedtægtsændringen om begrænsning af længde af perioden som styrelsesmedlem respekteres.  
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Forslag nr. F3 Forslagsstiller(e) Arbejdsgruppen 

Beslutningsforslag 3 til SPS GF 2020 

Generalforsamlingen indstiller til den kommende styrelse at arbejde efter nedenstående 
adfærdskodeks. 

Adfærdskodeks for styrelsen for SPS 
 
Administration af adfærdskodeks ligger i Styrelsen. I konfliktsituationer i Styrelsen, der i 
graverende grad forstyrrer styrelsesarbejdet, og hvor konflikten ikke kan løses internt, kontakter 
formanden og/eller næstformanden ledelsen i DP med henblik på tiltag til en løsning af 
konflikten. 
 
Som styrelsesmedlem har du overordnet pligt til at opføre dig på en måde, så du ikke lægger hindringer i 
vejen for et fortsat samarbejde i styrelsen. Denne forpligtelse er konkretiseret nedenfor:  

1. Vær venlig 

Venlighed smidiggør ethvert samarbejde. Formålet med styrelsen er at varetage de selvstændige 
psykologers interesser. Dermed vil dit arbejde skulle anvendes af andre mennesker, og du vil ligeledes 
være afhængig af andres arbejde. Ethvert bidrag du yder, vil have indflydelse på styrelsen og øvrige 
medlemmer af sektionen. Vi forventer derfor, at du i din adfærd udviser imødekommenhed overfor 
andres input og holder en god tone, når du taler til andre.  

2. Respekter andre 

Sektionen og dets medlemmer behandler hinanden med respekt. Enhver kan yde et værdifuldt bidrag til 
sektionen. Det er vigtigt at huske, at et fællesskab, hvor folk føler sig generet eller utilpas, ikke er 
produktivt. Vi er ikke altid enige, men uenighed er ikke en undskyldning for dårlig opførsel. Vi oplever 
alle frustrationer en gang imellem, men vi tillader ikke, at disse frustrationer fører til personlige angreb.  

3. Respekter rammerne 

Vi overholder de formelle rammer som f.eks. mødetid, dagsorden, talerække og taletid. Dette betyder, at 
du skal møde forberedt og have gjort dig de vigtigste overvejelser inden mødet starter. Det betyder også, 
at du skal følge de anvisninger, som mødeleder angiver undervejs. Såfremt du er uenig i måden, mødet 
bliver gennemført på, er det muligt at kalde til en kort “point of order”, hvor rammerne evt. tilpasses. 
Herefter har du pligt til at efterleve rammerne, uanset om du i ”point of order” har fået medhold til dit 
synspunkt om selve mødeafviklingen. 

4. Giv plads 

Interessevaretagelsen for selvstændige psykologer kan kun lykkes, såfremt vi internt er i stand til at 
samarbejde med hinanden, og hvor der også gives plads til forskellige synspunkter og input. Det er derfor 
vigtigt, at du giver plads til andre synspunkter end dit eget. Dette betyder bl.a., at du som udgangspunkt 
bør gå ud fra, at andre tildeles lige så lang taletid, som du selv får.  
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Forslag nr. F4 Forslagsstiller(e) Arne Lyngby Thomsen 

Forslag om at drøfte, hvad vi kan lære af de sidste POK forhandlinger 
 
Hvad kan vi lære af de sidste POK forhandlinger, med henblik på at skabe en anden proces og et bedre 
resultat, herunder forskellen på at forhandle aftaler lokalt og på landsplan. 
 
Forslagsstiller: Arne Lyngby Thomsen 
 

 
Forslag nr. F5 Forslagsstiller(e) Arne Lyngby Thomsen 

Forslag om at benytte en professionel forhandler ved fremtidige store forhandlinger fx som POK. 
 
Generalforsamlingen indstiller til Styrelsen for SPS i samarbejde med DP centralt at undersøge, hvordan 
inddragelse af en professionel forhandler, som har erfaring på topniveau i forhandling af andre af 
arbejdsmarkedets overordnede overenskomster, kan foregå såvel i forberedelsesfasen som i selve 
forhandlingsfasen. Heri ligger også afklaring af evt nødvendige vedtægtsændringer og økonomi 
spørgsmål. 
 
Begrundelse: De positive forbedringer opnået med POK 2019 forekommer af mindre omfang end 
forventet. Samtidig er det som selvstændig psykolog blevet sværere og sværere at se, hvordan 
resultaterne opnået i POK 19 udspringer af et psykologfaglig og praksisnært perspektiv.  
Det virker som om styrkeforholdet mellem DR og DP på forhånd har været helt skævt, og at det derfor er 
nødvendigt at styrke forberedelse og forhandlingsside hos DP. 
 
Forslagsstiller: Arne Lyngby Thomsen 
 

 

Forslag nr. F6 Forslagsstiller(e) Arne Lyngby Thomsen 

Forslag om Vision for SPS: Et attraktivt og sammenhængende SPS. 
Et nyt SPS der fra et psykologfagligt og praksisnært perspektiv bygger på en organisation og struktur, der 
muliggør en klar kommunikation og dialog med stillingtagen og formulering af en sammenhængende 
politik, der kan rumme de dilemmaer der er blandt selvstændige psykologer, og varetage den samlede 
gruppe af privatpraktiserende psykologers interesser.  
Begrundelse: Det forekommer vigtigt at have et mål at sigte efter. 

Forslag til hensigtserklæring for vision for SPS:  

Et attraktivt og sammenhængende SPS. 

Hvad vi vil opnå 

• SPS vil sikre mere reel repræsentation af medlemsskarens segmenter og samtidig understøtte 
medlemmer, der er politisk eller fagpolitisk aktive på andre medlemmers vegne. 

• Udvikle SPS’s centrale-decentrale samarbejde og struktur med henblik på at styrke 
sammenhængskraften med respekt for de naturlige interessemodsætninger, der også er en del 
af Sektionen. 

• Skabe mulighed for løbende rekruttering og adgang til at være aktiv i Sektionen for alle 
medlemmer med ønske herom, herunder mulighed for at være aktiv i relevante ad hoc 
aktiviteter.  
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• Den decentrale struktur og aktiviteterne her udvikles med henblik på at gøre aktiviteterne 
gennemskuelige og kendte samt sikre at de understøtter den samlede medlemsskares interesser 
bedst muligt. 

• Skabe gode gennemskuelige og lette adgangsveje til den decentrale struktur for nye 
medlemmer, fx gennem kredsaktiviteter, introarrangementer kommunikation og 
opstartsaktiviteter for nye medlemmer. 

• Reducere i de administrative opgaver knyttet til det decentrale, frivillige arbejde gennem 
teknologiunderstøttede løsninger. 

• Der skal være en klar forventningsafstemning om, hvilke opgaver der kan løses decentralt, så det 
bliver mere gennemskueligt for medlemmerne at finde vej i de forskellige muligheder for at være 
aktiv. 
 
 

Indsatser 

• Dialog med DP centralt om løsningsmuligheder. 

• Dialog i Styrelsen og evt med diverse nedsatte arbejdsgrupper. 

• Inddragelse af medlemmer med henblik på at afdække relevante handlemuligheder, der 
understøtter formålet. 

• Udvikling af nye samarbejdsflader og metoder samt eventuelle vedtægtsforslag. 
 
Parter/Interessenter 

• Styrelsen, medlemmer af nedsatte arbejdsgrupper og øvrige medlemmer af sektionen. 
 

 

Forslag nr. F7 Forslagsstiller(e) Arne Lyngby Thomsen 

Forslag om frikøb af formand for SPS med op til 15 timer. 
Generalforsamlingen indstiller til Styrelsen for SPS i samarbejde med DP centralt at undersøge og 
udarbejde retningslinjer for, hvordan der kan skabes mulighed for frikøb af formand for SPS svarende til 
op til 15 timers ansættelse, således at det kan blive muligt at iværksætte ordningen med øjeblikkelig 
varsel efter behov.  
 
Frikøbsmuligheden følger formanden (eller den der evt varetager forhandlingsretten for SPS (jvf forslag 
om koordinationsudvalg). Evt kan en deling af antal frikøbs timer ml Formand og næstformand af SPS 
aftales. 
I forslaget ligger også afklaring af evt nødvendige vedtægtsændringer og økonomi spørgsmål. 
 
Begrundelse: Arbejdsopgaver knyttet til formandsposten for SPS er mangeartede og de senere år 
voksende. Hensigten med frikøbsmuligheden er at skabe øget professionalisering og gennemslagskraft 
gennem:  
-at sikre bedre sammenhæng mellem de forskellige niveauer af SPS (kredskontakt møder, RSU- og LFU 
møder, Formandskollegiemøder mm) samt give bedre mulighed for varetagelse af kontakten til DP 
centralt, fx gennem deltagelse i den åbne del af Bestyrelsens møder. 
-at skabe bedre balance mellem den nødvendige arbejdsindsats som formand og muligheden for at 
udføre opgaverne, uden at det kommer til at blive på bekostning af familieliv og indtjening som 
selvstændig udøvende psykolog. 
 
Forslagsstiller: Arne Lyngby Thomsen 
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Forslag nr. F8 Forslagsstiller(e) Arne Lyngby Thomsen 

Forslag om ny struktur: Styrelsen SPS skal arbejde for oprettelse af 
koordinationsudvalg.  
Oprettelse af koordinationsudvalg bestående af DP’s formand, DP’s næstformand, SPS formand, SPS 
næstformand, SPS økonomi ansvarlig, samt 2 repræsentanter for Regionale Samarbejds Udvalgs 
medlemmer også kaldet RSU medlemmer (formand og næstformand).  
Forhandlings- og definitionsretten dvs den endelige afgørelse af strategi og forhandlingsmål for 
spørgsmål vedr. selvstændige psykologer skifter fra Formanden af DP centralt og placeres i stedet 
endegyldigt hos formanden for SPS, såfremt denne har ydernummer, ellers hos næstformanden i SPS 
med ydernummer eller hos den økonomiansvarlige i SPS med ydernummer. 
Såfremt medlemmer af Koordinationsudvalget ikke på anden måde oppebærer honorar, gives mulighed 
for at udbetale honorar til medlemmerne af Koordinationsudvalget for deltagelse i møder i den 
udstrækning, der er tale om en TR lignende funktion (fx arbejdsopgaver defineret af POK, og deraf 
følgende behov for at formulere politik og strategi, samt føre forhandlinger med Danske Regioner (DR) 
eller andre).  
Forslaget indebærer også, at der blandt RSU’erne vælges en formand og næstformand, der har den 
fornødne tillid blandt RSU repræsentanterne, og derfor kan repræsentere disse i Koordinationsudvalget.  
Da der er tale om vedtægtsændringer, der berører DP centralt, ligger der med vedtagelse af 
ovennævnte forslag på GF SPS september 2020 implicit i forslaget, at Styrelsen skal udarbejde forslag 
og gå i forhandling med DP centralt med henblik på at sikre, at ændringerne kan implementeres i 
praksis, herunder afklaring af økonomi og tilpasning af vedtægter. Målet er, at der udarbejdes 
konkrete forslag til effektuering af forslaget, som derpå tages op på førstkommende GF i SPS (evt som 
en ekstraordinær generalforsamling), samt ordinær GF i DP 2021 til endelig vedtagelse. 
  
Begrundelse:  
Formålet er gennem professionalisering at styrke det fagpolitiske arbejde overfor Regioner og skabe 
større grad af sammenhæng mellem RSU og SPS i arbejdet med POK - og andre store 
forhandlingsområder med en tydelig ledelses struktur placeret i SPS, således at RSU (på et 
Regionsplan) er underlagt Styrelsen for SPS på landsplan.  
Koordinationsudvalget skal drøfte og sikre et kvalificeret beslutningsgrundlag for strategi og 
forhandlingsmål, og i videst muligt omfang skabe fælles fodslaw mellem Bestyrelse i DP, SPS Styrelse 
og RSU medlemmer.  
1) Med oprettelse af Koordinationsudvalg muliggøres et målrettet arbejde med POK spørgsmål (eller 
andre store forhandlingsområder) imellem de egentlige POK forhandlinger, hvor spørgsmål koordineret 
igennem perioden kan tages op overfor regionerne i de lokale RSU. Gennem det kontinuerlige 
samarbejde ml de lokale RSU’ere, Styrelsen for SPS på landsplan og DP centralt muligøres en styrket 
forberedelse af de egentlige kommende POK forhandlinger overfor Danske Regioner(DR), med fokus på 
psykologfaglige og praksisnære perspektiver fx igennem formuleringer af tydelige forhandlingsmål, som 
medlemmere af SPS med ydernummer kan tage stilling til ved opstart af egentlige POK forhandlinger.  
2) I de sidste POK forhandling blev RSU medlemmer knyttet tættere til forhandlings processen qua 
afholdelse af møder med deltagelse af RSU repræsentanterne og LFU medlemmer sammen med 
formand og næstformand i DP men uden en formel struktur. Det gav en noget tilfældig proces, når der 
var uenighed om indhold og proces. I nogle tilfælde med afstemning og stor grad af stemme lighed, og 
afgørelser der med POK resultatet forekommer at være fjernt fra selvstændige psykologers hverdag. Som 
konsekvens heraf har den hidtidige formand for SPS siden 2011, Kirsten Bjerregaard Kristiansen 
efterfølgende trukket sig med virkning fra september 2019.  
Der er brug for en tydelig ledelse hos og fra SPS, og der er brug for et tydeligt hierarki mellem RSU og 
Styrelse for SPS, hvor det fremgår, at det er formanden for SPS i samarbejde med Styrelsen, der i 
tvivlstilfælde har ledelse og forhandlingsret inklusive definitionsret for forhandlingsmål mv.  



Side 28 af 33 
 

3) Der er også behov for en koordinering i takt med a)øget decentralisering og kompetence til RSU 
regionalt, samt b)grundet uafklarede rammebetingelser, der i kraft af at være styret af Bekendtgørelser 
falder udenfor POK området, og derfor fremadrettet skal forhandles med DR, Sundheds Styrelsen eller 
Sundhedsministeriet. 
  
Forslagsstiller:  
Arne Lyngby Thomsen  

 
 

Forslag nr. F9 Forslagsstiller(e) Arne Lyngby Thomsen 

Forslag nr. 9. Forslag om ny struktur (lille Ny Organisationsmodel): Oprettelse af koordinationsudvalg. 
 
Bemærkning: Tilsvarende forslag 8, dog uden at forhandlingsret overgå til SPS. 
 
Forslagsstiller: 
Arne Lyngby Thomsen 
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Forslag til handlingsprogram 
 

[Læseguide: Først følger arbejdsgruppens forslag til handlingsprogram. Herefter følger forslag til 

handlingsprogram fra sektionsmedlemmer. Forslag fra sektionsmedlemmer er nummererede.] 

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR 2020 fra arbejdsgruppen  
 

1. Forberedelse af DP’s GF i 2021:  

1.1. Samarbejde med DP: Styrelsen skal udføre sine opgaver i et konstruktivt samarbejde med DP og 

skal i den forbindelse forberede forslag til arbejdsprogrammet for DP’s førstkommende 

generalforsamling, således at de pågældende aktiviteter kan blive integreret i DP’s overordnede 

arbejdsprogram.  

1.2. Indhentning af forslag ift. DP’s GF i 2021: Styrelsen skal (evt. i samarbejde med 

kredskontaktpersonerne og RSU’er) indhente forslag til vedtægtsændringer og arbejdsprogram for 

DP’s GF i 2021.  

 

2. Generelle arbejdsvilkår for alle selvstændige psykologer: 

2.1. Begrænsninger og muligheder ift konkurrencelovgivning 

Styrelsen skal i samarbejde med bestyrelsen i Dansk Psykologforening sørge for at muligheder og 

begrænsninger i konkurrencelovgivningen formidles til medlemmerne.  

2.2. Vilkår fra netværksvirksomheder og andre udbydere af terapeutisk arbejde (fremgår af DP’s 

arbejdsprogram punkt 2.6) 

Styrelsen skal i samarbejde med DP fortsat have fokus på netværksvirksomheder og andre 

udbydere af terapeutisk arbejde på det liberale område. Det arbejde der er i gang på dette 

område, skal styrelsen forholde sig til og forsøge at påvirke. Styrelsen kan f.eks. tage udgangspunkt 

i de punkter, der fremgår af DP’s arbejdsprogram punkt 2.6, hvilke drejer sig om:  

• inddrager telefon- og andre online baserede ydelser som supplement til face to face 

konsultationer.  

• reducerer tidsbegrænsningen på terapeutiske forløb 

• fremmer klienternes frie valg af psykolog i forhold forskellige samarbejdspartnere 

(Denne indsats er allerede en del af DP’s arbejdsprogram i indeværende 

generalforsamlingsperiode). 

2.3. Oplysning til borgerne (fremgår af DP’s arbejdsprogram punkt 2.6) 

SPS forbereder i samarbejde med DP en oplysningskampagne til borgerne om, hvad en psykolog er 

i forhold til andre tilbud om terapeutisk behandling med henblik på, at dette område bliver et 

fokusområde i næste DP-generalforsamlingsperiode 2021-2024.  (Denne indsats er allerede en del 

af DP’s arbejdsprogram i indeværende generalforsamlingsperiode).  

 

3. Tidssvarende interessevaretagelse 

3.1. Ny organisation. Styrelsen skal på baggrund af de erfaringer, der har været i den forgangne GF-

periode på dette indsatsområde, overveje hvordan man bedst arbejder med interessevaretagelsen 

for privatpraktiserende strukturelt og indholdsmæssigt og fremlægge overvejelserne og forslag 

hertil på SPS 2021.  
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4. Ikke-autoriserede psykologer:     

4.1. Uddannelsesforløb for ikke-autoriserede psykologer (fremgår af DP’s arbejdsprogram 3.13) 

Styrelsen skal i samarbejde med DP og de øvrige sektioner undersøge mulighederne for, at der 

arbejdes for etablering af offentligt finansierede tværsektorielle uddannelsesforløb til ikke-

autoriserede kandidater, så de kan opnå autorisation.  

4.2. Interessevaretagelse for ”psykologer med skavanker”, der i dag ikke kan autoriseres 

Psykologer med skavanker er en gruppe kolleger, hvis interessevaretagelse mangler. Ønsket fra 

SPS’s side er, at de kan autoriseres på samme vilkår som øvrige psykologer uden skavanker. 

Styrelsen skal derfor overveje, hvordan dette kan lade sig gøre og til næste SPS GF fremlægge 

forslag til handlingspunkt for DP med henblik på, at DP arbejder for at ”psykologer med skavanker” 

kan opnå autorisation trods en erhvervsevne på mindre end 15 timer ugentligt. Det er en 

forudsætning, at psykologer med skavanker lever op til de samme omfangskrav.  

 

5. Psykologer uden ydernummer 

5.1. Flere psykologer med ydernummer 

Sektionen er forpligtet til at varetage interesserne for psykologer uden ydernummer. Dette kan 

f.eks. være ved at arbejde for udvikling af psykologordningen med fokus på både økonomi og 

kapacitet.  

 

6. Privatpraktiserende psykologer uden klinisk praksis (erhvervs- og 

organisationspsykologer):   

Styrelsen skal i samarbejde med organisationspsykologisk selskab undersøge, hvilke behov for 

interessevaretagelse, der vil være relevante for denne målgrupper.  

 

  



Side 31 af 33 
 

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR 2020 fra sektionsmedlemmer 
 

Forslag nr. H1 Forslagsstiller(e) Hans Fonsbøl og Ida Waage Nielsen 

Overskrift Analyse og vurdering af sektionens vedtægter  

Styrelsen iværksætter en gennemgribende analyse og vurdering af sektionens vedtægter set i forhold til 
dens formål og funktionen i de seneste år.  På baggrund heraf fremsætter styrelsen på næste 
generalforsamling – efter samråd med Dansk Psykologforenings bestyrelse - forslag til revision af 
vedtægterne. 
Styrelsen inddrager i analysen bl.a. følgende problematikker: 

1. Samarbejdet mellem sektionens styrelse og Dansk Psykologforenings bestyrelse har været 

vanskeligt. 

2. Sektionens medlemskreds er sammensat af selvstændige psykologer med vidt forskellige – til 

tider modsatrettede – arbejdsvilkår og interesser. 

3. Det har flere steder vist sig vanskelig at engagere medlemmerne i det lokale arbejde, bl.a. fordi 

amts-kredsene er utidssvarende enheder.  Vore dages relevante administrative enheder - og 

naturlige mødesammenhænge for privatpraktiserende psykologer - er kommuner og regioner.   
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Kandidatoversigt 
 

Kandidat til posten som sektionsformand 

- Neelaverny Maria Srisgandarajah 

 

Kandidater til posterne som medlem af sektionsstyrelsen 

- Arne Lyngby Thomsen 

- Hans Fonsbøl 
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Guide: Sådan kan du fremsætte ændringsforslag 
 

Ifølge forretningsordenen skal ændringsforslag afleveres skriftligt til dirigenten undertegnet med 

forslagsstillerens navn. Det håndteres i praksis på følgende måde: 

Hvis du inden afviklingen af generalforsamlingen ønsker at fremsætte ændringsforslag til de forslag, der 

fremgår af generalforsamlingsmaterialet, skal du sende forslaget til følgende mailadresse (husk at skrive dit 

navn på): mha@dp.dk.  

Hvis du ved generalforsamlingen ønsker at fremsætte ændringsforslag til de forslag, der fremgår af 

generalforsamlingsmaterialet, skal du sende forslaget til følgende mailadresse: gf2020@netmail.dk eller 

aflevere forslaget på USB-stik ved forslagsstillerbordet i generalforsamlingssalen (husk at skrive dit navn 

på). Der er opstillet en pc i foyerområdet, som generalforsamlingens deltagere kan bruge til at skrive 

ændringsforslag. 

VIGTIGT: Ændringsforslag bedes indleveret elektronisk af hensyn til afviklingen. 

Vær desuden opmærksom på tidsfristen for ændringsforslag til forslag til handlingsprogrammet: lørdag d. 

5. september kl. 12.00.  
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