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Dirigent: Ane
Referat: Ane

Dagsorden 
godkendt



BERETNING OM 
UNIVERSITETSSEKTIONENS 

VIRKSOMHED
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Styrelsen
Styrelsen konstituerede sig som følger:

• Ane Søndergaard Thomsen AAU Formand, DPF*, Uddannelses- og
Forskningsudvalget (UFU)

• Halfdan Skjerning SDU Næstformand, DPF*

• Katrine Willemoes Rasmussen AU Kasser

• Mimi Mehlsen AU Arbejdsmiljøudvalget (AMU), DPF*

• Malcolm Bang SDU Løn- og stillingsstrukturudvalget (L&S)

• Yoon Frederiksen AU

• Trine Sonne AU

• Nina Rottmann SDU DPF*

• Janni Niclasen KU DPF*

*DPF = Redaktionsgruppen i Dansk Psykologisk Forskning i Psykolog Nyt
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Handlingsplan 2014

• Dansk Psykologisk Forskning i Psykolog Nyt (DPF)

• Uddannelses- og Forskningsudvalget i DP (UFU)

• Løn- og stillingsstrukturudvalget i DP (L&S)

• Kortlægning af løn- og ansættelsesforhold samt arbejdsvilkår på tværs af 
de forskellige institutter

• Kursus/workshop

• Høringer

• Arbejdsmiljøudvalget (AMU)
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Dansk Psykologisk Forskning 
i Psykolog Nyt (DPF)

Formål:
At formidle ny, dansk, psykologisk forskning, samt give danske forskere i 
psykologi mulighed for at bringe et resumé af deres arbejde på dansk i et 
medie, der når ud til ca. 10.200 psykologer.

DPF har i 2014 bragt 20 indlæg.

Redaktionsgruppen skal bestå af mindst en VIP fra hvert universitet.
- Indstillinger fra især SDU modtages gerne.

Abstracts sendes til     danskpsykologiskforskning@dp.dk

Manuskriptvejledningen:
dp.dk -> Psykolog Nyt -> om bladet -> Forskningsstof
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Uddannelses- og Forsknings-
udvalget i DP (UFU)

Der er enighed om, at UFU kan danne udgangspunkt for sparring mellem 
universiteterne indbyrdes og mulighed for at finde fælles fodslag på givne 
politikområder.

DP skal være hjælpsomme over for universiteterne, - og tilsvarende skal 
universiteterne synliggøre over for DP, hvor der er behov for at DP varetager 
universiteternes interesse.

UFU skal bl.a. kigge på 

• Kvaliteten af cand.psych. uddannelserne

• Arbejdsvilkår på universiteterne og konsekvenser for kvaliteten
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Løn- og stillingsstrukturudvalget 
i DP (L&S)
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L&S opprioritere arbejdet i forhold til Løn- og ansættelsesvilkår på 
Universiteterne via 

• Det daglige forhandlingsarbejde i samarbejde med tillidsrepræsentanterne 
på Universiteterne og to medarbejder i sekretariatet

• En plads i det Forhandlingsforberedende udvalg på universitets- og 
forskningsområdet (FUF) hos hovedorganisationen Akademikerne

• DP har også meldt sig ind i Studenterundervisernes Landsforbund (SUL), så 
studenterunderviserne kan hente hjælp der



Kortlægning af løn- og ansættelsesforhold samt arbejdsvilkår på 
tværs af de forskellige institutter
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Der sker så meget på universiteterne pt. som dikteres oppefra, hvorfor det 
ikke giver mening at fortsætte den ellers spændende analyse, 
universitetssektionen påbegyndte i 2013. 

Se resultaterne fra sammenligningen af de daværende timenormer ol. i 
referatet for generalforsamlingen for 2013.



Kursus/workshop

Aktiviteten blev nedprioriteret af ressourcehensyn.
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Høringer

Vi har fået udsendt materiale i høringsprocessen vedr. bl.a.

• The Danish Code of Conduct for Research Integrity

• Udkast til vejledning om behandling af klager over Det Frie Forskningsråds 
afgørelser

• Forslag til emner for nationale kliniske retningslinjer

• Udpegning af deltagere til diverse arbejdsgruppe vedr. nationale kliniske 
retningslinjer

• Forslag til medlemmer af Det Frie Forskningsråds fem faglige råd
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Arbejdsmiljøudvalget (AMU)

Udvalget har udarbejdet krav, der indgår i overenskomstforhandlingerne.
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Kommentarer til beretningen?
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Beretningen er taget 
til efterretning



AFLÆGGELSE AF REGNSKAB
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Regnskab pr. 31.12.2014
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Indtægter

Tilskud fra DP 22.850,00

Regulering af egenkapital -15.000,00

Renteindtægter 92,56

Indtægter i alt 7.942,56

Udgifter

Transport 768,38

Forplejning 595,00

Udgifter i alt 1.363,38

Resultat 6.579,18



Balance pr. 31.12.2014
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Aktiver Passiver

Indestående bank 44.468,11

Overførsel fra tidligere år 19.888,93

Skyldigt beløb til DP 15.000,00

Skyldig til andre 3.000,00

Årets over/underskud 6.579,18

I alt 44.468,11 44.468,11

Overføres til næste år 26.468,11



Godkendelse

Kan regnskabet godkendes 

Ja eller nej ?
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FORSLAG TIL
VEDTÆGTSÆNDRINGER
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Vedtægtsændringer

Styrelsen forslår at ændre skabelonen for fremtidige 
generalforsamlingers dagsordenen, dvs.

• §6 stk. 3 punk b ændres fra ”Fastsættelse af forretningsorden” til 
”Godkendelse af dagsorden”. 
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Vedtægtsændringer - fortsat

Styrelsen forslår at sløjfe regionskontakter, da funktionen aldrig er i brug, 
dvs.

• §6 stk. 3 vedr. dagsorden til generalforsamling - punk f ændres fra 
”Valg af sektionsstyrelse og regionskontaktpersoner” til ”Valg af 
sektionsstyrelse”.

• §8 vedr. regionskontaktpersoner fjernes.

Ændringen træder i kraft med øjeblikkelig virkning.
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Godkendelse

Kan vedtægtsændringerne vedtages 

Ja eller nej ?
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FORSLAG TIL NÆSTE ÅRS 
HANDLEPLAN
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Spørgsmål 1

• Hvordan får vi universiteterne til at engagere sig i DP’s uddannelses- og 
forskningspolitiske arbejde, således at vi kan danne fælles fodslag?

– Det bør være i uddannelsernes interesse at have en stærk 
uddannelses- og forskningspolitisk samarbejdspartner

– DP har stor interesse i, hvordan faget former sig
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Spørgsmål 2

• Det er et faktum, at psykologi ligger på laveste STÅ-takst. Hvad tænker I 
(de forskellige uddannelsessteder) om det?

– Hvordan arbejder I med problematikken lokalt?

– Er der behov for at handle nu, uafhængigt af AC?

– Skal vi hellere afvente AC’s arbejde i taksameteranalysen?
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Forslag

• Fortsættelse af dette års handleplan ekskl. sammenligningen af institutterne

• Universitetssektionen skal være vært ved indlæg på PhD-landsmødet  

• Arbejde for at hæve STÅ-taksten på psykologiuddannelsen

• Peer review journal i DP-regi 
Mangler vi en journal til at formidle Specialistopgaver, PhD-artikler som litteratur 
review ol. som måske ikke har et naturligt aftager medium, oversættelse af 
spørgeskemaer til dansk, forskning der retter sig mod rent danske forhold mm.?
Vi foreslår en onlineversion, der evt. udkommer kvartalsvis

• Ny rubrik i Psykolog Nyt
Nye PhD ’er - periodens afhandlinger og doktorgrader. Folk kan indstille sig selv med 
navn, titel, keywords, dato og sted for forsvar
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• Indstift 2 priser til en junior og en senior forsker. Udleveres på GF/Årsmøde. 
Modtagere holder et lille oplæg om sin forskning. Uddeles første gang i 2016. 
Finansiering aftales med DP



FASTLÆGGELSE AF FORSLAG TIL 
DRIFTSBUDGET
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Budgetforslag 2015
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INDTÆGTER 

Tilskud fra DP 22.850,00
Kursusindtægter -
Indtægter GF, temadage mv. -

UDGIFTER 

Porto og gebyrer 100,00
Transport styrelsen 5.800,00
Transport andre møder 2.500,00
Forplejning 3.500,00
Andre omk. GF, temadage mv. u. moms 10.950,00

Resultat 0,00

BALANCE
Overførsel fra tidl. år iht. regnskab pr. 31.12.2014 26.468,11  
Skyldig til andre 3.000,00 
Årets over/underskud 0,00

Balance 29.468,11



Godkendelse

Kan budgettet godkendes

Ja eller nej ?
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VALG AF SEKTIONSSTYRELSE

Universitetssektionen 29



Styrelsesmedlemmer (2 år)
Følgende er på valg og stiller op til genvalg: 

• Ane Søndergaard Thomsen, AAU 

• Katrine Willemoes Rasmussen, AU

• Mimi Mehlssen, AU

• Janni Niclasen, KU

Nye opstillinger:    Ingen desværre

Følgende fortsætter (er ikke på valg i 2014):

• Halfdan Skjerning

• Malcolm Bang, SDU 
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Alle er 
genvalgt



EVENTUELT
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TAK FOR I DAG !
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