
Generalforsamling i Social & Beskæftigelsespsykologisk Selskab 25. november 2021 
 
Referat 
 
1. Valg af referent og mødeleder 
Mette er referent, Susanne er mødeleder. 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen er godkendt. Mødet er desuden behørigt varslet. 
 
3. Formandens beretning 
Beretningen gennemgås og godkendes. 
Mette får lagt den på hjemmesiden/dp.dk. 
 
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for den seneste periode  
Vi har modtaget regnskab for 2020 fra DP. Dette gennemgås. Begrænset aktivitet ’fysisk’ grundet corona. Derudover 
en del virtuel kontakt, og fx virtuel deltagelse i formandskollegiet, og virtuelt møde med DP om GFpunkt vedr. 
psykologer i rehab-teams. På den baggrund temmelig begrænsede udgifter til afholdelse af styrelsesmøder/kontakt. 
 
5. Indkomne forslag 
5a) styrelsens eget forslag:  

  
Social & Beskæftigelsespsykologisk Selskab ønsker at rykke selskabets årlige generalforsamling til 
begyndelsen af året, således at generalforsamlingen afholdes inden for perioden februar-april. Det 
vurderes af den siddende bestyrelse, som alle har været med i nogle år, at passe bedre i forhold til eks 
regnskabsaflæggelse, budget-overvejelser osv i forhold til selskabets aktiviteter og øvrige drift. Dette 
vil - såfremt det vedtages - have den effekt at den kommende generalforsamlingsperiode forkortes, 
således at næste generalforsamling afholdes i 2022 inden for perioden feb-april. Dette vil have den helt 
konkrete betydning, at den styrelse, som vælges på generalforsamlingen 25. nov 2021 fortsætter til 
generalforsamlingen 2022  

 
Forslaget vedtages enstemmigt. 
 
5b) styrelsens eget forslag: 
 

Social & Beskæftigelsespsykologisk Selskab ønsker mulighed for at afholde selskabets 
generalforsamling virtuelt (der henvises til beslutning på DP’s generalforsamling i september 2021)  

 
Forslaget vedtages enstemmigt. 
  
6. Budgettet for den kommende periode 
Møder afholdes som udgangspunkt virtuelt. Der er pt. ’lidt penge på kistebunden’, og det kan give god grobund for at 
lave aktiviteter, der kun er for medlemmer. 
Der udsendes information om betaling af kontingent primo december. Det besluttes, at der ikke opkræves kontingent 
for 2021, men der opkræves for 2022. Betalinger modtaget i 2021 (ganske få) dækker således også 2022. 
 
7. Kort oplæg om overvejelser ved styrelsens opgaver i den kommende periode 
Overvejelse om at holde fast i ideer om temamøde m smerteklinikken og kontakt til Region Midt vedr. temadag om 
beskrivelse af funktionsevne i psykologisk forstand (incl fx afdækning af underliggende udviklingsforstyrrelse), fx 
temamøde pba. IBBIS om kobling mellem psykiatrien og beskæftigelsesområdet, temamøde med psykologer fra fx 
frikommune-forsøgene med behandling i Jobcenterregi (erfaringer). 
Der arbejdes videre med arrangementer, der udelukkende er målrettet medlemmer (i første omgang). Teaser primo 
december for det kommende arrangement. 
 



8. Valg til styrelsen 
Susanne og Mette genopstiller. 
Styrelsen konstituerer sig på næstkommende styrelsesmøde. 
Stor tak til Peter Damby for indsatsen gennem årene. 

 
9. Eventuelt 
 


