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Referat

1. Valg af dirigent
Kirsten vælges som dirigent

2. Valg af referent
Anne vælges som referent.

3. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendes

4. Formanden aflægger beretning for 2022

Formandens beretning

Psykologfagligt Selskab for Autisme, PSA Perioden: november  2021 – november 2022

Fremlægges på GF i PSA d. 24. november 2022



Bestyrelsesmøder

Vi havde Generalforsamling d. 24. november 2022 efterfulgt af et konstituerende
bestyrelsesmøde.  Derefter har vi afholdt 3 bestyrelsesmøder i den forgangne periode,
nemlig d. 7/2-22, 29/8 -22 og den 3/10-22.

Kurser og arrangementer

17/03 2022: Vi afholdte fyraftensmøde om Autisme, langvarig stressbelastning og ernæring
med ernæringsterapeut Mia Damhus.

24/11 2022: I forbindelse med Generalforsamlingen afholder vi et fyraftensmøde med oplæg
om Autisme og tilknytning ved Birgitte Mølgård, som er medforfatter til bogen Autisme og
tilknytning - En mors fortælling et fagligt perspektiv.

Vi har også flere  kurser på bedding, som den kommende bestyrelse skal tage stilling
til

- Autisme og ICD-11
- Autisme og komorbiditet
- Autisme og sanseforstyrrelser
- Pædagogisk -praktisk værktøjskasse
- Autisme, identitet og seksualitet

Det er vores ønske, at den kommende bestyrelse får mange gode ideer til oplæg og
foredrag, som kan være med til at skabe fornyet interesse for selskabet for autisme.

I forlængelse af selskabets formål har bestyrelsen ønsket at fortsætte at arbejde med at
bidrage til viden og erfaringer på området, bidrage til kurser og støtte af medlemmernes
faglige udvikling.

Vi ønsker forsat at afholde eftermiddags- / aftenarrangementer, hvor selskabets medlemmer
og andre interesserede kan deltage uden at skulle tage fri fra arbejde.
Vi vil gerne i den kommende periode sikre en fuldt opdateret hjemmeside med alle de
arrangementer, som vi har afholdt og med som vi har på bedding i den kommende periode.
Det er også et stort ønske hos os at få en fælles drøftelse af, hvad vi gerne vil med
selskabet og  ikke mindst få en tætter kontakt med medlemmerne igen.

PSA’s arrangementer vil også i fremtiden slås op på facebook.

Formandskollegier i DP
I det forgange år har vi været repræsenteret i formandskollegiet, hvor styrelsesmedlemmer
har deltaget på skift.

Arbejdet i bestyrelsen



Vi har haft et godt samarbejde i styrelsen, hvor vi har delt opgaver og ansvar i mellem os –
om end det i det forgangne år har været med aktiviteter i det små. Arbejdet har generelt
været præget af god stemning og mange udvekslinger om vores fælles interesse autisme
samtidig med, at vi har arbejdet for selskabets formål.

Vi hilser gerne flere nye medlemmer af styrelsen meget velkomne.

Med venlig hilsen

Kirsten Friis Andersen
Formand for PSA

 
5. Aflæggelse af regnskab

 Regnskabet gennemgås og godkendes.
 
 

6. Fastlæggelse af kontingent.
 Kontingentet fastholdes på 150 kr om året.
 
 7. Valg til selskabets styrelse

Alle medlemmer af bestyrelsen ønsker at fortsætte, så bestyrelsen er uændret.
 
 8. Konstituering af selskabets styrelse

Bestyrelsens konstituerer sig som flg.:

Formand: Kirsten Friis Andersen

Næstformand: Bodil Garne

Kasserer: Anne Foder

Bestyrelsesmedlem: Malcolm Bang

9. Dato for næste møde i styrelsen

Mandag d. 16/1-23, kl. 18.00-20.30 i DP’s lokaler

10. Eventuelt

Der er ikke noget under punktet eventuelt.

Vi takker for et hyggeligt og produktivt møde..! :-)


