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Revideret regnskab 2021 - indtægter



Revideret regnskab 2021 - udgifter, kurser



Revideret regnskab 2021 - udgifter, daglig drift



Revideret regnskab 2021 - resultat, balance og godkendelse



Sidste års 
regnskab

Godkendelse af revideret regnskab 2020:

Kasserer, Luise Bæk Bomme, fremlægger:

• Indtægter i alt for 2020: 174,247.16

• Udgifter i alt for 2020: 177.633.76

• Underskud i forhold til udgifter på kursus for år 

2020 er på 32.000, som er forbundet til Corona-

ændringer, eksempelvis at gratis lokaler i DP ikke 

var en mulighed, og at kurset derfor blev rykket til 

et hotel, hvor der var mulighed for at overholde 

krav om afstand mm.

• Passiver i alt: 76.419.96

Regnskabet er godkendt på GF.



Pause



Vedtægtsændringer, styrelsens forslag

§2 Selskabets formål er:

· at skabe et fagligt forum for udveksling af erfaringer og udvikling af metoder inden for 

børneneuropsykologien

· at højne kvaliteten inden for børneneuropsykologien, og udbrede evidensbaseret tilgang

· at styrke den professionelle identitet blandt psykologer, der arbejder med børneneuropsykologien

· at følge arbejdet med videreuddannelse inden for området

· at formidle den faglige udvikling inden for børneneuropsykologi

· at formidle synspunkter over for offentligheden



SKAL UDGÅ

→ Stk. 2 Selskabet kan optage medlemmer med andre faglige retninger som associerede medlemmer 

uden stemmeret



Forslag til ændringer i vedtægter

→ Generalforsamling

→ §4 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

→ Stk.2 Der afholdes 1 årlig generalforsamling i forbindelse med ordinært medlemsmøde. Indkaldelse 
sker på opslag på Hjemmesiden og udsendes via Nyhedsbrev til medlemmerne med mindst 8 ugers 
varsel. Forslag til dagsorden skal være indsendt mindst 4 uger før generalforsamlingen, således at 
endelig dagsorden udsendes to uger før afholdelsen. I tilfælde af forsamlingsforbud i Danmark, 
afholdes virtuel generalforsamling



Ændringer i vedtægter forslag

→ Styrelsen (Bestyrelsen)

→ §5 Mellem generalforsamlingerne er styrelsen (bestyrelsen) øverste myndighed.

→ Stk.2 Styrelsen (Bestyrelsen) består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Den konstituerer sig selv.

→ Stk.3 Styrelsen (Bestyrelsen) vælges for 2 år ad gangen. Hvert år er henholdsvis 2 (lige år) og 3 (ulige 
år) på valg.

→ Stk.4 Styrelsen (Bestyrelsen) fører en beslutningsprotokol

→ Stk.5 To suppleanter vælges for et år ad gangen. De deltager i styrelsesmøder (bestyrelsesmøder) 
uden stemmeret.


