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Generalforsamling 2015 i Universitetssektionen 
 

Tid: Tirsdag den 15. december 2015 kl. 16 - 18 

Sted: Aarhus Universitet 

 

Dagsorden inkl. løbende referat med blåt: 

a) Valg af dirigent og referent 

 Ane valgt 

b) Godkendelse af dagsorden 

 Dagsorden er godkendt 

c) Beretning om Universitetssektionens virksomhed v. styrelsen 

 Dansk Psykologisk Forskning (inkl. ny rubrik vedr. nye phd’er) 

Halfdan har bolden mht. kontakt til redaktionen for P Psykologernes fagmagasin 

vedr. sektionens kommentarer til omlægningen 

 Aktiviteter i diverse udvalg (Løn og Stillingsstruktur, Arbejdsmiljø, Uddannelses- 

og Forskning) 

 STÅ takster 

 Kursusaktivitet, foredrag ol. 

Medlemmerne inviteres til at komme med forslag til spændende oplæg. Der kan 

også være lokale interesser, vi kan støtte med hjælp til finansiering. 

På AU passer den første tirsdag i måneden efter medarbejdermødet (efter kl. 14 

eller var det kl. 16?) bedst, hvis vi vil have mange deltagere 

 Indstiftelse af en forskerpris for unge forskere 

 Nyt peer review tidsskrift 

Det er et langsigtet mål. Førsteprioritet er Dansk Psykologisk Forskning 

 Autorisation for universitetsansatte 

Vi skal i 2016 beskrive muligheden for autorisation (dele af undervisningen i 

psykologi og supervisionen tæller faktisk med) og formidle til vore medlemmer, 

hvad der kræves for at få autorisationstillæg. Mimi har beskrivelse fra AU 

 Samarbejde DP – universiteterne 

En paneldebat kan evt. afholdes to gange – på AU og KU, for at få flest 

involveret 

 Diverse 

 Beretningen blev ridset op mundtligt på GF, men er udsendt på forhånd, se 

denne for uddybning 

 Beretningen er taget til efterretning 
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d) Aflæggelse af regnskab pr. 15.12.2015 v. kasser 

 

 Regnskabet godkendes 

e) Forslag til næste års handleplan 

 Fortsættelse af arbejdet fra 2015 

 Indsamle information om antallet af psykologer på universiteterne, der ikke 

sidder i VIP-stillinger. Det kan fx være i pædagogisk psykologisk 

uddannelsesrådgivning eller HR-funktioner. Katrine undersøger hos DP 

 Opgave, der skal med i L&S: 

På trods af, at der ønskes flere kvindelige forskere, er der en 

ligestillingsproblematik for ansatte i tidsbegrænsede stillinger (herunder 

PhD-studerende). Ophører en evt. (graviditets-)orlov inden ansættelses-

/indskrivningsperiodens udløb, gives der fuld løn som ved andre typer 

ansættelser. Bliver man imidlertid gravid sidst i perioden, forlænges 

ansættelsen, men den ophører under selve orloven, hvorfor den er uden 

løn 

 

f) Indsamling og diskussion af forslag til punkter på Dansk Psykolog Forenings 

kommende generalforsamling 

 Indstiftelse af en juniorforskerpris 

 Forslag om navneskifte fra Dansk Psykolog Forening til Dansk 

Psykologforening, så vi følger dansk retskrivning og vores forkortelse. Mimi 

formulerer 
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g) Indsamling og diskussion af forslag til kandidater til Dansk Psykolog Forenings 

bestyrelse og nævn 

 Ingen forslag 

h) Fastlæggelse af forslag til driftsbudget for 2016 

 

 Budgettet godkendes 

i) Valg af sektionsstyrelse 

 Følgende fortsætter i styrelsen (er ikke på valg): 

 Ane Søndergaard Thomsen, AAU 

 Katrine Willemoes Rasmussen, AU 

 Mimi Mehlssen, AU 

 Janni Niclasen, KU 

 Følgende er på valg og genopstiller: Alle er genvalgt 

 Halfdan Skjerning, VIA 

 Yoon Frederiksen, AU 

 Malcolm Bang, SDU 

 Nye opstillinger:   Alle valgt 

 Louise Margrethe Pedersen, AU (lope@tdm.au.dk) 

 Eva Rames Nissen, AU (enissen@psy.au.dk) 

 Karina Ejgaard Hansen, AU, holder pause under barsel 
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j) Eventuelt 

 IAB. 

 

Konstituerende møde med spisning: 

 Tirsdag d. 23. februar 2016 kl. 16-18 på AU 


