
INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I UNIVERSITETSSEKTIONEN 

21. november 2012 fra kl. 17 – ca. 19  
 
Hermed indkalder Universitetssektionen alle medlemmer til den årlige generalforsamling. 

Universitetssektionen repræsenter Dansk Psykolog Forenings medlemmer, der har hovedarbejdsområde på 

universiteterne (fx professorer, lektorer, adjunkter, forskningsassistenter og ph.d.-studerende).  

Vi vil indlede mødet med en præsentation og diskussion af Universitetssektionens handlingsplan. Her vil vi 

bl.a. præsentere Universitetssektionens initiativ i forhold til at præsentere dansk psykologisk forskning i 

foreningsbladet Psykolog Nyt.  

Dansk Psykolog Forenings formand Eva Secher Mathiasen vil være til stede under hele generalforsamlingen 

og kan dermed inddrages i diskussionen af Universitetssektionens handlingsplan, ikke mindst i forhold til 

overvejelser omkring, hvordan vi som universitetsansatte kan gøre vores synspunkter og ønsker tydelige. 

 

Generalforsamlingen kommer i år til at foregå i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 

København Ø (Stuen A). 

Foreløbigt program: 

Kl. 17.00 – Præsentation og diskussion af Universitetssektionens handlingsplan (Te og kaffe) 

Kl. 17.45 – Pause (Her vil der blive serveret en sandwich + vand) 

Kl. 18.15 – Generalforsamling 

Generalforsamling 

 Foreløbig dagsorden: 

a. Valg af dirigent. 

b. Fastsættelse af forretningsorden. 

c. Beretning om Universitetssektionens virksomhed.  

d. Aflæggelse af regnskab. 

e. Fastlæggelse af forslag til driftsbudget. 

f. Opstilling af kandidater til styrelsen i universitetssektionen 

g. Valg af sektionsstyrelse og regionskontaktpersoner. 

h. Eventuelt. 

Af hensyn til bestilling af mad, kaffe og vand vil vi meget gerne vide, hvor mange der kommer. 

I bedes derfor tilmelde jer på universitetssektionen@dp.dk senest den 12. november 2012. 

Vi ser frem til at byde jer velkommen til en spændende diskussion og generalforsamling, og håber, at I som 

medlemmer vil støtte op om sektionen og dens virke. Vi vil endvidere gerne opfordre alle, som kunne være 

interesserede i at deltage i styrelsens arbejde og/eller stille op som medlem af styrelsen om at rette 

henvendelse til os på ovenstående e-mailadresse. Man kan godt arbejde på et projekt om fx 

karrieremuligheder/udvikling og arbejdsmiljø uden at skulle sidde med i styrelsen.    

 

Vel mødt! 

 

Med venlig hilsen 

Styrelsen i Universitetssektionen 


