
Dagsorden for Generalforsamling i KAPS den 27/9, 2022, 

19.30 – 21.00, Vingstedcentret. 

 

 

1. Velkomst ved formanden. 

Dagsorden blev godkendt 

 

2. Valg af referent og ordstyrer. 

Nicola Nyhave og Mads Huse  

 

3. Mundtlig beretning v. formanden.  

Beretningen er sendt ud og bliver gennemgået. Highlights fra 

gennemgangen:  

Lille styrelse med 3 i det forgangne år.  

Det batter, når KAPS sætter noget på dagsordenen 

PPR Taskforce – den største opgave i år. Med fokus på 

udfordringer og mulige løsninger. Ordentlige rammer for arbejdet 

i PPR. PPV’en som en formel erklæring ifølge vejledningen. 

Psykiatriplanen – hvordan kan man bruge psykologfagligheden 

tidligt og påvirke dem til at tænke anderledes? Psykologernes 

stemme har trange vilkår i den sammenhæng. 

 

4. Diskussion og godkendelse af styrelsesberetning. 



PPV’en som en erklæring – ulemper og muligheder diskuteres. 

KAPS’ holdning formuleres og sendes ud til medlemmerne – 

herunder de juridiske implikationer for eller imod en erklæring. 

Det kvalificeres med bidrag fra medlemmerne. Et arbejdstema i 

PPR Taskforcen. 

Ikke-uddannede psykologer der laver psykologfagligt arbejde og 

beskyttede tests. Det er vanskeligt for Psykologforeningen at gøre 

noget ved det i praksis. Pearson har givet udtryk for, at de 

stopper salg af tests til nævnte kommuner, hvis de oplyses om 

det. 

Vi skal arbejde for, at DP repræsenteres i de grupper, der 

oprettes i forbindelse med Psykiatriplanen. 

 

Styrelsesberetningen blev godkendt. 

 

5. Fremlæggelse af regnskab for 2021 v. kasserer. 

Passiver i alt 127.148,70 

Overskud på 215.250 

 

6. Aktuel status for økonomien. 

Vi ved først sidst på året hvordan det konkret ser ud. Men aktuelt 

ser det ud til, at vi har et pænt overskud.  

Det er en fordel, at vi bruger midlerne til medlemsrettede 

aktiviteter.  



 

Idéer til hvilke aktiviteter, der kan afholdes, er velkomne. 

Der er en temadag om servicelovsområdet i støbeskeen 

 

7. Godkendelse af budget 2023. 

Budgettet er godkendt 

 

8. Valg til styrelse og ressourcepersoner. 

Følgende blev valgt til styrelsen: 

Niels Morre 

Mads Huse 

Nanet Nielsen 

Charlotte Højholdt Daugaard 

Tine Mølgaard 

 

Følgende blev valgt til ressourceperson: 

Julie Rantzau 

Søren Madsen 

Natasja Mostrup 

John Lykke Solfjeld 

 



 

9. Evt. 

Reklame for Bevægelsen for børn og unge, hvor formålet bl.a. er at gå 

imod silotænkningen. 


