
REFERAT AF GENERALFORSAMLING I SELSKAB For 
Psykotraumatologi : lørdag den 11 juni 2022 på Hotel Kong Arthur, 
København 
 
Efter fagligt oplæg med David Bolton, Nordirland under overskriften: “the need of 
addressing the consequences of conflict and trauma and the implications and risks of trauma 
being passed on to new generations” afholdtes Generalforsamling ifølge vedtægterne.       
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Styrelsens beretning v. formand Berith Bro 
4. Årsregnskab 2021 v. kasserer Per Bech 
5. Fagnævnsmedlemmer  og Specialistudvalg 
6. Valg af formand og styrelsesmedlemmer 
7. Valg af suppleanter 
8. Eventuelt. 
 
 
Ad 1: Valg af dirigent: Claus vælges som dirigent. Der er tale om en lovligt varslet og 
indkaldt generalforsamling.  
 
Ad 2: Valg af referent:  Berith skriver beslutningsreferat. 
 
Ad 3: Fremlæggelse af beretning v. formand Berith Bro:  
 
Velkommen til Generalforsamlingen.  
Vi besluttede ved sidste generalforsamling, pga. manglende aktivitet grundet 
nedlukninger, at lade et år være ”kontingentfri”. Nu skal vi igen betale vort 
kontingent, som vi plejer. Indbetaling sker efter afholdelse af Generalforsamling og 
dækker indeværende kalenderår. 
 
Om end aktiviteterne i selskabet har været sparsomme er det dog lykkedes igen at 
afholde et krisestyringskursus og ikke mindst et par fyraftensmøder i Købehavn og 
Århus med Ask Elklit som oplægsholder. Vi har måttet aflyse et annonceret kursus 
pga. manglende tilslutning og er noget i vildrede omkring, hvorvidt vi rammer forkert 
i emner, datoer for afholdelse eller om der generelt efter nedlukningerne er en vis 
tilbageholdenhed i forhold til tilmelding til forskellige aktiviteter i det hele taget. 
Måske skal vi igennem en række fyraftensmøder med forskellige temaer undersøge 
behovet og ønsket om nye kursusaktiviteter. Som altid vil styrelsen hilse alle forslag 
fra medlemmerne velkomne. 
 
Det psykotraumatologiske felt er spændende. Det synes også fortsat at have stor 
bevågenhed i det offentlige rum fx i medierne: vi hører stadig noget om 
efterreaktionerne og tabene efter Corona-situationen, nu om krigsflygtninge i Europa 
og vi vil fortsat se til offentlige beklagelser af fortidens synder indenfor social- og 
særforsorg. Temaet vil være undskyldningens nødvendighed og værdi i forhold til 
traumer. Det er vigtigt at vi, med faglig viden, bidrager til den offentlige debat og i 
Styrelsen er vi opmærksomme på, at sende forespørgsler fra medierne videre til 
kolleger med konkret forstand i forhold til forespørgslerne. 
 



Vi orienterede sidste år om de beslutninger for brug af decentrale enheders midler 
som DP´s bestyrelse havde trukket ned over os. Vi aftalte at skulle medvirke i en 
udfordring af dette. Siden har der vist sig generel utilfredshed med tingene fra alle 
enheder og der er da også sket en smule opblødning fx omkring reglerne for transport 
og refusion af udgifter dertil for deltagelse i forskellige mødeaktiviteter. Stadig er 
reglerne ikke tilfredsstillende og vi vil stadig udfordre dem for at få så god 
fleksibilitet som muligt af hensyn til kvalitative faglige aktiviteter. 
 
Mødeaktivitet online er et rigtigt godt alternativ til fysiske møder i nogle 
sammenhænge. Vi kan se lidt forskelligt på graden af egnethed for stort set alle 
mødeaktiviteter, kurser etc, men DP´s bestyrelse vil jo indføre, at vi alle også de 
decentrale enheder skal kunne afholde generalforsamlinger som denne, med online 
deltagelse fremover. Vi venter nu på at der findes ordentlige it-løsninger til opgaven. 
Hvem ved. Måske dette er sidste gang vi kun kan deltage ved fysisk fremmøde. 
Så vidt beretningen. 
 
Beretningen tages til efterretning af forsamlingen med følgende kommentarer: Nogle 
har betalt kontingent løbende og en enkelt ønsker tilbagebetaling. Det vil give al 
formegen administration at ”frem- og tilbageføre” og forsamlingen er enige om, at 
lade tingene være som foreslået af Styrelsen. Det aftales til næste år, ved 
indkaldelse til Generalforsamling at tydeliggøre dagsorden samt hvem, der er på 
valg. 
 
Ad 4: Årsregnskab. Per Bech gennemgår regnskabet for 2021, hvilket tages til 
efterretning af forsamlingen. Aktuelt er der 150 medlemmer.  
DP vil på et tidspunkt overtage indkrævning af kontingenter for decentrale enheder. 
 
Ad 5: Aktiviteter det kommende år: Gerne en række fyraftensmøder med relevante 
emner der ved interesse evt. kan udvides til egentlig kursusaktivitet. Forslag til 
temaer efterlyses. 
 
Ad 6: Charlotte Mosbæk og Henrik Lyng er på valg. Begge genvælges. 
 
Ad 7: Valg af suppleanter:  
 Faehzed Zand genopstiller som suppleant og genvælges. Rosa Ølgaard er opstillet 
og vælges. 
 
Ad 8: Evt. Rosa Ølgaard orienterer om arbejdet i Ukraine-panelet. Der er bla. lavet 
skriftlige vejledninger omkring arbejdet med krigsflygtninge, som ligger på DP´s 
hjemmeside og der er afholdt webinarer derom. 
Birgitte orienterer om baggrunden for, at den russiske psykologforening blev smidt ud 
af EFFPA, den europæiske sammenslutning af foreninger. 
 
Afsluttes i god ro og orden 
Ref: Berith Bro 
 


