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Referat af generalforsamling i Selvstændige Psykologers Sektion, lørdag d. 26. november 2022 kl. 

10.00-17.30, Huone Event- og Konferencecenter, Amager Strandvej 390, 2770 Kastrup 

 

1. VALG AF DIRIGENT 

Næstformand Hans Fonsbøl bød velkommen og ledte valget af dirigent. Marie-Louise Knuppert blev 

foreslået og valgt. 

Dirigenten takkede for valget og ønskede en god generalforsamling.  

Jens Modvig, der stod for teknikken, gennemgik anvendelse af it-system for stemmeafgivelse og mulighed 

for at ønske ordet overfor deltagerne.  

Mikkel Hesselbæk Andreasen, konsulent i Dansk Psykolog Forenings sekretariat blev valgt som referent.  

 

Generalforsamlingens lovlige indkaldelse 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen jf. vedtægternes §6 stk. 2 var lovligt indvarslet, samt at 

endelig dagsorden jf. vedtægternes §6 stk. 4 var udsendt rettidigt.  

 

2. VALG AF STEMMEUDVALG 

Dirigenten ledte valget af stemmeudvalg, hvor to medlemmer blev valgt til kontrol af afstemninger: 

- Merete Strømming  

- Lars Dalsjö 

 

3. FASTSÆTTELSE AF FORRETNINGSORDEN 

Dirigenten indledte behandling af det udsendte forslag til Forretningsorden for generalforsamlingen: 

 

Styrelsen har prioriteret, at vi får en rimeligt kort og effektiv GF.  Sagerne har været delvis forudbehandlet 

på optaktsmøder, hvorfor vi vil satse på, at de kan afgøres uden alt for lange debatter.  Vi vil gerne appellere 

til, at man er opmærksom på at holde sig tilbage, hvis et synspunkt allerede har været fremført. 

På sidste år GF blev der vedtaget et adfærdskodeks for arbejdet i SPS-styrelsen, som vi har bestræbt os på at 

følge i det forløbne år. Vi vil gerne opfordre til, at man også her i dag lader sig inspirere af dette: 

1. Vær venlig 

2. Respekter andre 

3. Respekter rammerne 

4. Giv plads 

§ 1. Generalforsamlingen åbnes af formanden eller dennes stedfortræder. Deltagelse foregår enten fysisk 

eller digitalt via Zoom. 

§ 2. Til at lede generalforsamlingen vælges en dirigent. 

§ 3. Generalforsamlingen vælger et stemmeudvalg på to personer. Der afstemmes og optælles digitalt, og 

udvalget påser korrekt stemmeafgivning og -optælling. 
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§ 4. Dirigenten konstaterer generalforsamlingens lovlige varsling og forelægger dagsordenens punkter. 

§ 5. Dagsordenspunkter og forslag forelægges i højst tre minutter til supplering af det skriftlige materiale. 

For øvrige indlæg er taletiden to minutter. Der køres en stram tidsstyring, som betyder, at mikrofonen bliver 

slukket, når tiden er opbrugt. Beretning om sektionens virksomhed, oplæg til handlingsprogrammet, 

regnskab og budget, er ikke omfattet af tidsbegrænsningen. 

§ 6. Dirigenten kan begrænse taletiden yderligere og kan også begrænse talerlisten, når en sag opleves 

tilstrækkeligt belyst. 

§ 8. Medlemmer, der fysisk er til stede og ønsker ordet til dagsordenens punkter skriver sig på en talerliste 

ved dirigenten. Medlemmer på Zoom ”rækker hånden op” i zoom-funktionen og medhjælper skriver navnene 

på talerlisten ved dirigenten. Talerne får ordet i den rækkefølge, de har markeret sig overfor dirigenten og 

dennes hjælper. Talerne forelægges fra talerstolen eller virtuelt. 

§ 9. Ændringsforslag afleveres via håndskrevet forslag til dirigenten undertegnet med forslagsstillerens navn.  

Onlinedeltagerne kan sende forslag til ændringsforslag over mail til sk@a-praksis.dk. 

Ændringsforslag til handlingsprogrammet afleveres senest eller sendes via mail inden kl. 12 på 

generalforsamlingen. Ændringsforslag, der ikke afleveres rettidigt, vil ikke komme til behandling. 

§ 10. Dirigenten afgør i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes under afstemning. 

§ 11. Da der kun er en person opstillet til formandsposten er der her fredsvalg.  Der er 6 pladser og to 

suppleantpladser i styrelsen. Der kan opstilles kandidater ud over de allerede opstillede på 

generalforsamlingen. Valg til styrelsen foregår digitalt, og der stemmes om alle kandidater, som er på valg. 

Stemmetallet afgør evt. fordeling af styrelsesmedlemmer og suppleanter. Hvis der er færre opstillede, end 

pladser, er der fredsvalg. 

 

 

Dirigenten gjorde særligt opmærksom på begrænset taletid, jf. punkt 5 og 6 og bad om forståelse for de lidt 

stramme regler, der naturligvis afspejler den tid, der er til rådighed. 

Forretningsordenen blev godkendt. 

 

De tilstedeværendes mandater 

Dirigenten oplyste, antallet af tilstedeværende mandater ved generalforsamlingens start: 

Antal deltagere med stemmeret: 33 

Antal fuldmagtsstemmer: 15 

I alt: 48 

 

Dirigenten gjorde opmærksom på, at beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de afgivne 

stemmer efter samme regler som DP´s love, §6, stk. 8. Og at vedtagelse af kompletterende vedtægter for SPS 

eller ændring af samme kræver 2/3 flertal på generalforsamlingen samt godkendelse af Dansk Psykolog 

Forenings bestyrelse. 

Herefter suspenderede dirigenten generalforsamlingen under indslag ved oplægsholder Charlotte Bircow. 
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4. BERETNING OM SEKTIONENS VIRKSOMHED 

Styrelsesmedlem og næstformand Hans Fonsbøl fremlagde beretning af sektionens virksomhed i det 

forgangne år.  

Hans fremhævede, at de tre medlemmer af styrelsen har haft et aktivt år og fremhævede det gode samarbejde 

med Dansk Psykolog Forenings ledelse og administration. Han fremhævede desuden, at året har været 

præget af, at sektionen – som følge af en beslutning på Dansk Psykolog Forenings generalforsamling i 2021 

– har haft et mindre budget til rådighed end tidligere. 

Under henvisning til, at der var omdelt en skriftlig beretning, havde han valgt at fokusere på et udpluk af 

styrelsens aktiviteter.   

- Styrelsen har gennem Liberalt Forhandlingsudvalg engageret sig i de aktuelle forhandlinger om en 

ny praksisoverenskomst. Den primære forhandlingsopgave er flyttet fra styrelsen til RSU-kredsen, 

og styrelsen har samarbejdet med kredsen gennem deltagelse i møder. Konkret er forslag fra 

sektionens generalforsamling om delepraksis kommet med i DPs forhandlingsoplæg til en ny 

praksisoverenskomst 

- Styrelsen har arbejdet for at understøtte kredskontaktpersonordning, der har til opgave at fremme det 

lokale arbejde omkring sektionen.  

- Styrelsen har arbejdet med det fagpolitiske område sundhedsforsikringer og netværk, hvor der fortsat 

er en række faglige og etiske udfordringer. Aktuelt arbejdes der på en kampagne.  

- Styrelsen har etableret en mentorordning og Hans rettede en tak til dem, der har meldt sig som 

mentorer. 

- Styrelsen har afviklet en række faglige virtuelle fyraftensmøder på zoom med stor tilslutning. 

- Styrelsen har bidraget til større undersøgelse, der har ført til en række nye indsatser til gavn for 

selvstændige psykologer. 

- Styrelsen har sat fokus på organisationspsykologer i foreningen. 

 

Derefter var der en række bemærkninger og spørgsmål til beretningen. 

Louise Svendsen spurgte, om der er foretaget en evaluering af mentorordningen og med hvilke resultater. 

Hun roste initiativet med zoom-møder men ærgrede sig over, at de ikke bliver optaget og sendt ud til 

medlemmer – evt. blot i en begrænset periode. Hun foreslog, at man fremover bruger Zoom anderledes, så 

deltagerne også kan netværke. 

Yvonne Krogh takkede for det store arbejde på trods af, der kun har været tre personer i styrelsen. Hun 

bemærkede til den reducerede økonomi, at sektionen bør få tildelt flere midler, da den består af selvstændigt 

erhvervsdrivende og spurgte til, hvad styrelsen har gjort i den forbindelse. Hun roste mentorordningen og 

undrede sig over, at der kun var en enkelt mentor med ydernummer.  

Hans Fonsbøl fik ordet til replik. Han fortalte, at der endnu ikke er foretaget evaluering af mentorordning. 

Der er kun én med ydernummer, der har meldt sig. Angående de faglige oplæg, så har styrelsen overvejet, 

hvordan det kan organiseres og vil gerne fremover se på, om det kan gøres mere deltagerinvolverende. 

Angående den økonomiske situation, så har styrelsen drøftet spørgsmålet med DP centralt og udtrykt 

utilfredshed.  

Sanja Bang spurgte, om det kan have sin rigtighed, at der kun er én mentor med ydernummer? 

Louise Svendsen fik ordet og præciserede i forhold til de virtuelle arrangementer, at det handler om 

mulighed for netværk i pause og mulighed for at blive hængende bagefter. Angående RSU-arbejdet, så er 

hun RSU-repræsentant og har den opfattelse, at det er RSU-kredsen, der skal repræsentere 

ydernummerpsykologerne i praksisoverenskomsten, og at sektionen skal bruge energien på det, der samler 

selvstændige psykologer med og uden ydernummer.  
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Hans Fonsbøl fik ordet til en afsluttende bemærkning. Han var enig med Louise Svendsen i, at det er 

fornuftigt at tage tingene hvor der er størst chance for at komme igennem med dem, men mente, at det også 

skal være muligt at tale om praksisoverenskomsten i SPS-regi.  

Lisbeth Stenning fortalte, at hun er mentor og har haft ydernummer siden 2009. Hun opfordrer andre med 

ydernummer til at melde sig som mentor. 

Herefter blev der lavet en test af afstemningssystemet. 

Og derefter blev beretningen sat til afstemning.  

55 stemte for. 2 stemte imod. Dermed var beretningen vedtaget. 

 

Herefter fulgte behandling af forslag til ændring af sektionens kompletterede vedtægter. 

 

  

Styrelsens genfremsættelse af forslag til vedtægtsændring om ændring af kredskontaktpersonsystemet  

 

Da forslaget fremsættes i samme version som sidste år, kræves der her kun simpelt flertal. 

 

Hans Fonsbøl fra styrelsen motiverede forslaget. Styrelsen har siden sidste år gjort en ekstra indsats for at få 

kredskontaktpersonsystemet til at være mere aktivt. Der er kommet enkelte nye kredskontaktpersoner. Men 

styrelsen vurderer, at deres indsats på området i løbet af året ikke har haft en tilstrækkelig virkning. Der er 

fortsat syv ubesatte kredse. Og de afsatte midler bringes ikke i anvendelse. Derfor genfremsætter styrelsen 

forslag, der skal afbureaukratisere ordningen.   

 

Nuværende punkt 8 i vedtægterne: Selvstændige Psykologers Sektion (SPS) kredskontaktpersoner  

 

Stk. 1. Sektionens lokale arbejde forestås af en til to kredskontaktperson(er) og en suppleant. Side 4 af 19  

Stk. 2. Kredskontaktpersonens opgave er at informere om sektionens arbejde og/eller relevante 

problemstillinger på lokale møder samt at varetage kontakten til kredsens selvstændige psykologer.  

Stk. 3. Selvstændige Psykologers Sektion (SPS) kredskontaktpersonerne vælges for to år ad gangen. Genvalg 

kan finde sted.  

Stk. 4. Valg af Selvstændige Psykologers Sektion (SPS) kredskontaktpersoner foretages lokalt i kredsene. De 

nuværende Selvstændige Psykologers Sektion (SPS) kredskontaktpersoner forpligter sig til at indkalde til et 

møde senest tre måneder efter Selvstændige Psykologers Sektions generalforsamling, hvor valg af 

Selvstændige Psykologers Sektion (SPS) kredskontaktpersoner er på dagsorden. Valgets resultat meddeles 

styrelsen. Det tilstræbes, at alle kredse har kontaktpersoner, og hvis det ikke gør sig gældende, sender 

styrelsen en opfordring ud til medlemmerne med anmodning om at opstille til kandidat i kredsen.  

Stk. 5. Selvstændige Psykologers Sektion (SPS) kredskontaktpersonerne kan søge økonomisk godtgørelse til 

udgifter til afholdelse af møder for kredsens medlemmer. Regler herfor fastsættes af generalforsamlingen. 

Formålet med møderne er faglige og fagpolitiske aktiviteter. Inden mødet oplyses om mødets afholdelse og 

forventet antal deltagere til formanden og økonomiansvarlig i styrelsen for SPS. Efter mødet fremsendes der 

dokumentation for udgifterne. 

 

Genfremsættelse af forslag fra GF 21 om ny formulering af pkt. 8. Kræver simpelt flertal.  

 

Selvstændige Psykologers Sektion (SPS) lokale repræsentanter. Stk. 1. Sektionens lokale arbejde varetages 

af lokale SPS-grupper, ledet af én til to lokale repræsentanter og en suppleant.  

Stk. 2. Lokalrepræsentanternes opgave er at informere om sektionens arbejde og/eller relevante 

problemstillinger, fremme den kollegiale kontakt i deres lokalområde på lokale møder samt at varetage 

kontakten til lokalområdets selvstændige psykologer.  
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Stk. 3. Lokalrepræsentanterne melder sig til SPS-styrelsen og angiver hvilke medlemmer og/eller hvilket 

lokalområde, de repræsenterer. SPS-styrelsen godkender og kan foreslå ændringer ud fra en 

helhedsvurdering af det lokale arbejde.  

Stk.4. Selvstændige Psykologers Sektion (SPS) lokalrepræsentanterne kan søge økonomisk godtgørelse til 

udgifter til afholdelse af møder for medlemmer. Regler herfor fastsættes af generalforsamlingen. Formålet 

med møderne er faglige og fagpolitiske aktiviteter. Efter mødet fremsendes der dokumentation for 

udgifterne.  

Stk. 5. SPS-styrelsen holder jævnlige (normalt halvårlige) møder med lokalrepræsentanterne. 

Herefter fulgte drøftelse af forslaget. 

Anne Grethe Aagaard fandt det problematisk at have kredskontaktpersoner, der skal repræsentere andre end 

sig selv, når de ikke er demokratisk valgte. Hun ønskede, at man beholder den gamle ordning og nedlægger 

den helt, hvis ikke der er opbakning til det.  

Yvonne Krogh fortalte, at det primære formål, da ordningen blev etableret, var, at styrelsen skulle have 

kontaktpersoner rundt om i landet. Der er nogle kredse rundt omkring i landet, der fungerer godt. Måske er 

der ikke et behov i de kredse, hvor der ikke er aktivitet. Hun opfordrede til at stemme imod forslaget. 

Louise Svendsen var enig med de foregående talere og ville stemme nej. Det er ikke demokratisk, at der 

oprettes selvbestaltede grupper. Hun fandt dog også, at der er udfordringer i den eksisterende ordning. Det er 

svært at få ideer gennemført. Vi skal støtte strukturen, de steder, hvor der er aktivitet.  

Ida Waage fortalte, at hun selv tidligere har været kredskontaktperson. Hun var betænkelig ved, om det kan 

sikres, at repræsentanterne samles i et fælles forum i det nye system. 

Hans Fonsbøl sagde, at kredskontaktpersonerne med den nuværende ordning ikke har en formel indflydelse 

men blot kan formidle informationer frem og tilbage mellem deres kredse og det centrale forum. Sådan vil 

det også være med den forslåede ordning. Hvis man ønsker indflydelse, skal man stille op til styrelsen. 

Styrelsen mener, at man skal lade blomstre, hvad der kan blomstre, og lade falde, hvad der ikke kan stå. 

Styrelsen er bekymrede for, at man ikke melder sig af frygt for de forpligtigelser, der følger med. Det er 

utilfredsstillende, at vi har et system, der ikke fungerer i praksis.  

Louise Svendsen sagde, at hun frygter, der kommer selvbestaltede grupper, der melder sig blot for at få 

finansiering og ikke er legitime repræsentanter for medlemmerne. Hun spurgte, om styrelsen har fået 

henvendelser fra medlemmer, der gerne vil lave aktiviteter, men som ikke vil stille op.  

Anne Grethe Aagaard tilkendegav, at hun har en anden demokratiopfattelse end Hans Fonsbøl. Når man 

bliver valgt, så repræsenterer man nogen i kontakten med styrelsen, og det indebærer at fremføre argumenter 

overfor både styrelsen og foreningen centralt.  

Hans Fonsbøl fik ordet til en afsluttende bemærkning og sagde, at der er tale om nedlæggelse af systemet og 

oprettelse af et nyt. 

Herefter blev forslaget bragt til afstemning: 

16 stemte ja. 26 stemte nej. Forslaget blev dermed ikke vedtaget.  

Herefter fulgte behandling af to vedtægtsændringsforslag vedrørende sektionsmedlemsskab. Dirigenten 

præciserede, at hvis det første forslag vedtages bortfalder det næstfølgende forslag, da første forslag er mest 

vidtgående. 
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Neela Maria Sris og Joël C. Boukris forslag til vedtægtsændring: Ikke-autoriserede psykologer som 

medlem af sektionen 

 

Joël C. Boukris motiverede forslaget. Hensigten er at give de ikke autoriserede en repræsentation og ikke at 

forholde sig til, om det er i orden, de nedsætter sig som autoriserede, hvilket er et spørgsmål reguleret i 

lovgivningen. Det er ærgerligt, vi holder folk ude. Vi er en foreningen, og det handler om at få engageret folk 

og involverede dem. Organisationspsykologer og selvstændige psykologer med handicap uden autorisation. 

Ph.d.er. Mange er udelukket fra at gøre deres stemme gældende. Sektionens indflydelse ind i DP vil også 

styrkes ved, at der er flere medlemmer.  

 

Nuværende pkt. 4. Medlemmer af sektionen.  

Stk. 1. Medlemsberettiget af sektionen er: Alle selvstændige kandidatmedlemmer af Dansk Psykolog 

Forening, der arbejder inden for uddannelsens grundlæggende discipliner. Sektionsmedlemsskabet er 

betinget af autorisation som psykolog. Sektionsmedlemsskabet er betinget af max. 15 timers ansættelse.  

Stk. 2. Som tilsluttede medlemmer kan optages:  

A: Et associeret medlem er kendetegnet ved, at vedkommende er medlem af sektionen og opfylder kravet om 

at være autoriseret, er påbegyndt en deltidspraksis, men endnu ikke er fuldtidspraktiserende psykolog. 

Medlemmet kan maksimalt være associeret medlem i to år, og rettigheden bortfalder, hvis medlemmet inden 

for denne tidsfrist ikke er blevet fuldtidspraktiserende i henhold til reglen om max. 15 timers ansættelse og 

22 timers rådighed i praksis. Medlemmet har ikke stemmeret.  

B: Arbejdsløse medlemmer med interesse for sektionens arbejde.  

Stk. 3. Tilsluttede medlemmer har ikke stemmeret.  

 

Nyt forslag til nuværende stk. 4 – kræver 2/3 dels flertal  

Stk. 1. Medlemsberettiget af sektionen er: Alle selvstændige kandidatmedlemmer af Dansk Psykolog 

Forening, der arbejder inden for uddannelsens grundlæggende discipliner. Sektionsmedlemsskabet er 

betinget af max 15 timers ansættelse.  

Stk. 2. Som tilsluttede medlemmer kan optages: 

A. Et associeret medlem er kendetegnet ved, at vedkommende er medlem af sektionen, er påbegyndt en 

deltidspraksis, men endnu ikke er fuldtidspraktiserende psykolog. Medlemmet kan maksimalt være 

associeret medlem i fire år, og rettigheden bortfalder, hvis medlemmet inden for denne tidsfrist ikke er blevet 

fuldtidspraktiserende i henhold til reglen om max 15 timers ansættelse og 22 timers rådighed i praksis.  

 

B. Arbejdsløse medlemmer med interesse for sektionens arbejde  

 

C. Tilsluttede medlemmer har ikke stemmeret.  

 

Herefter fulgte drøftelse af forslaget. 

Yvonne Krogh var imod forslaget, da der ligger en nødvendig kvalitetssikring i autorisationsordningen, og at 

det er vigtigt, man er autoriseret, når man nedsætter sig med privat praksis. Sektionen kommer til at 

blåstemple, at ikke-autoriserede nedsætter sig med autorisation. 

 

Louise Svendsen var trist over forslaget, da samme forslag blev fremsat sidste år Det er en manglende 

lydhørhed overfor, at der tidligere er stemt nej. Hun var imod forslaget af samme grunde som Yvonne 

Krogh. Hun er er fortaler for inklusion, og at DP skal rumme alle. Men det er ikke sektionen, der skal stå for 

den inklusion. Det er hovedforeningen, der skal sikre en struktur, hvor alle medlemsgrupper bliver rummet.  

 

Hans Fonsbøl sagde, at han er enig med Yvonne og Louises argumenter. Og så præciserede han, at dette 

forslag ikke blev fremsat sidste år. Det er det næstfølgende vedtægtsændringsforslag, der blev fremsat året 

før. Forslaget der drøftes her, blev ikke fremsat sidste år. Det er det næstfølgende spørgsmål, der er en 

genfremsættelse. Han var helt enig i, at man bør være autoriseret for at nedsætte sig som selvstændig 
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psykolog, hvilket DP også mener. Derimod støtter han næste forslag om at inkludere de ikke-autoriserede 

selvstændige psykologer som associerede medlemmer af sektionen.  

 

Merete Strømming sagde, at hun støtter forslaget. Hun pointerede, at der er forskel på en fagpolitisk 

anbefaling og på mulighed for at være med i en sektion. Hun er enig i, at autorisation skal være en 

anbefaling. 

 

Neela Maria Sris sagde, at hun går meget ind for forslaget. Hun understreger, at alle er enige om, at 

kvalitetssikring er rigtig vigtigt. Men spørgsmålet er så, hvordan kvaliteten sikres kvaliteten bedst. Vi 

inkluderer de ikke-autoriserede bedst ved at inkludere dem i gruppen og give noget videre til dem. Vi skal 

inkludere og inspirere. Der er over 2000 medlemmer af SPS og kun en brøkdel til generalforsamlingen. Vi 

mangler engagerede medlemmer. 

 

Ide Waage sagde, at hun er imod forslaget og enig i argumenter fra tidligere. Hun mindede om, at der før i 

tiden har været argumenteret for, at kun specialistuddannede psykologer kunne nedsætte sig med privat 

praksis.  

 

Joël C. Boukris takkede for engagementet i debatten. Han mente, det kan koges ned til, om medlemskabet er 

lig med den fagpolitiske anbefaling. Symbolikken i inklusion er vigtigere end hvorvidt det er legitimitet. Det 

vil skabe mere engagement. Han har respekt for kvaliteten men mener ikke det er her, vi skal kæmpe 

kampen. Her skal vi møde hinanden  

 

Herefter blev forslaget, der kræver 2/3 flertal, bragt til afstemning. 

 

25 stemte ja. 32 stemte nej. Forslaget blev dermed ikke vedtaget.  

 

Genfremsættelse af forslag om, at der ikke skal være krav om autorisation for at være medlem af SPS 

Da forslaget fremsættes i samme version som sidste år, kræves der her kun simpelt flertal. 

 

Susie A. Kjær fra styrelsen motiverede forslaget og understregede, at forslaget udelukkende omhandler de 

associerede/tilsluttede medlemmer og ikke hvorvidt det skal være muligt at være ordinært medlem for ikke 

autoriserede psykologer. Sektionsstyrelsen mener, at forslaget er velbalanceret, da det tilgodeser inklusionen 

samtidig med at holde den fagpolitiske anbefaling i hævd.  

Nuværende punkt 4 

4. Medlemmer af sektionen 

Stk. 1. Medlemsberettiget af sektionen er: 

Alle selvstændige kandidatmedlemmer af Dansk Psykolog Forening, der arbejder inden for uddannelsens 

grundlæggende discipliner. Sektionsmedlemsskabet er betinget af autorisation som psykolog. 

Sektionsmedlemsskabet er betinget af max. 15 timers ansættelse. 

Stk. 2. Som tilsluttede medlemmer kan optages: 

A: Et associeret medlem er kendetegnet ved, at vedkommende er medlem af sektionen og opfylder kravet om 

at være autoriseret, er påbegyndt en deltidspraksis, men endnu ikke er fuldtidspraktiserende psykolog. 

Medlemmet kan maksimalt være associeret medlem i to år, og rettigheden bortfalder, hvis medlemmet inden 

for denne tidsfrist ikke er blevet fuldtidspraktiserende i henhold til reglen om max. 15 timers ansættelse og 

22 timers rådighed i praksis. Medlemmet har ikke stemmeret. 

B: Arbejdsløse medlemmer med interesse for sektionens arbejde. 
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Stk. 3. Tilsluttede medlemmer har ikke stemmeret. 

Ny formulering af punkt 4: 

4. Medlemmer af sektionen 

Stk. 1. Medlemsberettiget af sektionen er: 

Alle selvstændige kandidatmedlemmer af Dansk Psykolog Forening, der arbejder inden for uddannelsens 

grundlæggende discipliner. Sektionsmedlemsskabet er betinget af autorisation som psykolog. 

Sektionsmedlemsskabet er betinget af max. 15 timers ansættelse. 

Stk. 2. Som tilsluttede medlemmer kan optages: 

A: Et associeret medlem er kendetegnet ved, at vedkommende er påbegyndt en deltidspraksis, men endnu 

ikke er fuldtidspraktiserende psykolog jf reglerne om max 15 timers ansættelse. Og/eller ikke er autoriseret 

psykolog. 

B: Arbejdsløse medlemmer med interesse for sektionens arbejde 

Stk. 3. Tilsluttede medlemmer har ikke stemmeret. 

 

Herefter fulgte drøftelse af forslaget. 

Yvonne Krogh var uenig i, at forslaget kan ses som et spørgsmål om inklusion og eksklusion. Det er et 

fagpolitisk spørgsmål. Hvad vil vi stå for som fag? Hun var af samme grund som tidligere imod forslaget.  

Louise Svendsen var enig med Yvonne Krog og forslog et nej.  

Anne Grethe Aagaard havde svært ved at forstå, at styrelsen kan genfremsætte noget og så er det nemmere at 

få det igennem. Det er et udtryk for, at styrelsen ikke tager medlemmerne alvorligt. 

Joël C. Boukris bakkede op om forslag. Det er hos Psykologforeningen, at anbefalingen om autorisation 

hører til. Det er fejlagtigt at tro, vi beskytter vores faglighed ved at holde nogen ude fra sektionen.  

Hans Fonsbøl sagde som svar til Anne Grethe Aagaard, at forslaget blev vedtaget med stort flertal sidste år. 

Så hvis ikke styrelsen genfremsatte det, ville vi lade et mindretal af medlemmerne bestemmer. 

Susanne Bærentzen mente det, at både kvalitetssikring og inklusion er afgørende hensyn og at dette forslag 

derfor er et godt kompromis. Hun anbefalerede et ja til forslaget. 

Susie A. Kjær sagde, at de ikke autoriserede selvstændige psykologer oplever sig ekskluderede, og at 

forslaget derfor er et godt kompromis.  

Zelal Önder spurgte, om der ikke er mulighed for, at de ikke-autoriserede psykologer i stedet er en del af 

Yngre Psykologer? 

Sekretariatet svarede dertil, at det kan de godt, men at det ikke er en sektion.  

Derefter blev forslaget, der kræver simpelt flertal, bragt til afstemning:  

34 stemte ja. 23 stemte nej. Forslaget blev dermed vedtaget.  
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Styrelsens forslag til vedtægtsændring: Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse som medlem 

af sektionen 

Susie A. Kjær fra styrelsen motiverede forslaget. 

Nuværende pkt. 4. Medlemmer af sektionen.  

Stk. 1. Medlemsberettiget af sektionen er: Alle selvstændige kandidatmedlemmer af Dansk Psykolog 

Forening, der arbejder inden for uddannelsens grundlæggende discipliner. Sektionsmedlemsskabet er 

betinget af autorisation som psykolog. Sektionsmedlemsskabet er betinget af max. 15 timers ansættelse.  

Stk. 2. Som tilsluttede medlemmer kan optages:  

A: Et associeret medlem er kendetegnet ved, at vedkommende er medlem af sektionen og opfylder kravet om 

at være autoriseret, er påbegyndt en deltidspraksis, men endnu ikke er fuldtidspraktiserende psykolog. 

Medlemmet kan maksimalt være associeret medlem i to år, og rettigheden bortfalder, hvis medlemmet inden 

for denne tidsfrist ikke er blevet fuldtidspraktiserende i henhold til reglen om max. 15 timers ansættelse og 

22 timers rådighed i praksis. Medlemmet har ikke stemmeret.  

B: Arbejdsløse medlemmer med interesse for sektionens arbejde.  

Stk. 3. Tilsluttede medlemmer har ikke stemmeret.  

 

Nyt forslag til nuværende punkt 4, 1 og 4.2. Kræver 2/3 flertal  

Stk. 1. Medlemsberettiget af sektionen er: Alle selvstændige kandidatmedlemmer af Dansk Psykolog 

Forening, der arbejder inden for uddannelsens grundlæggende discipliner. Sektionsmedlemsskabet er 

betinget af autorisation som psykolog. Sektionsmedlemsskabet er betinget af selvstændig virksomhed som 

hovedbeskæftigelse med max. 15 timers ansættelse.  

Stk. 2 Som tilsluttede medlemmer kan optages: 

 

A. Et associeret medlem er kendetegnet ved, at vedkommende er medlem af sektionen og opfylder kravet om 

at være autoriseret, er påbegyndt en deltidspraksis, men endnu ikke har selvstændig virksomhed som 

hovedbeskæftigelse med max 15 timers ansættelse. Medlemmet kan maksimalt være associeret medlem i fire 

år.  

 

B. Arbejdsløse medlemmer med interesse for sektionens arbejde  

Stk. 3: Tilsluttede medlemmer har ikke stemmeret  

 

Herefter fulgte drøftelse af forslaget. 

Yvonne Krogh takkede for at have taget højde for evt. ja til de kommende forslag, hvor det skal være muligt 

at være deltidspraktiserende og få nedsat kontingent.  

Derefter blev forslaget, der kræver simpelt flertal, bragt til afstemning:  

52 stemte ja. 2 stemte nej. Forslaget blev dermed vedtaget.  

 

5. VALG AF STYRELSESFORMAND OG VALG TIL SEKTIONSSTYRELSEN  

FORMAND 

Dirigenten indledte punktet med at orientere om, at Neela Maria Sris ikke genopstiller til posten som 

styrelsesformand og spurgte efter, om der var kandidater til posten. Susie A. Kjær meldte sig og blev valgt. 

STYRELSESMEDLEMMER 

 

Dirigenten fortalte, at maksimalt seks personer kan vælges til sektionsstyrelsen, og at der gennemføres 

afstemning hvis mere end seks opstiller.  
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Hans Biering Fonsbøl, der hidtil har været næstformand for sektionen, var på valg og var villig til at modtage 

genvalg. Hans blev valg. 

 

Petra Patzwaldt havde inden generalforsamlingen meldt sit kandidatur men deltog ikke i generalforsamlingen 

og kunne derfor ikke vælges.  

 

Susie A. Kjær opfordrede til, at flere meldte sig til styrelsen og fortalte om styrelsens arbejde. 

Louise Svendsen spurgte til aktivitetsniveauet ved få styrelsesmedlemmer og sagde, at 

kredskontaktpersonerne også kan bidrage. Hun spurgte til, om man kan ift. vedtægter kan have en styrelse 

med kun to medlemmer.  

Joël C. Boukris opfordrede til at flere stiller op.  

Elin Andersen meldte sig og blev valgt. 

Nike Brandt stillede sig til rådighed overfor den nye styrelse, hvis de har brug for bidrag inden for evt. 

arbejde med gruppeterapi. 

Dirigenten sagde, at man kan skrive til den nye styrelsesformand, hvis man vil bidrage til styrelsesarbejdet. 

Der blev stillet et spørgsmål fra et medlem, der deltog virtuelt, om styrelsens arbejdsopgaver og tidsforbrug.  

Hans Fonsbøl sagde, at opgaverne udspringer af styrelsens handlingsprogram. Arbejdet består primært af 

mødeaktivitet og deltagelse i Liberalt Forhandlingsudvalg. 

Anne Grethe Aagaard opfordrede Elin Andersen til at præsentere sig, hvilket hun så gjorde.  

 

6. FASTLÆGGELSE AF FORSLAG TIL KOMMENDE HANDLINGSPROGRAM 

Hans Fonsbøl præsenterede styrelsens forslag til handlingsprogram for 2023: 

1. Fortsat arbejde for at gøre Selvstændige Psykologers Sektion til en meningsfuld og interessant del af 

selvstændige psykologers fagforenings-tilknytning. Dette med henblik på fælles aktivering i indsatser for at 

forsvare og forbedre vores arbejdsvilkår, - og dermed vores muligheder for at være til gavn for vores 

klienter.  

 

2. Fortsat løbende nært samarbejde med DP, specielt gennem LFU, Liberalt Forhandlingsudvalg og RSU, 

Kredsen af regionale samarbejdsudvalgsmedlemmer.  

 

3. Fortsat og intensiveret arbejde med forbedring af vilkårene for arbejde i netværksvirksomheder i nært 

samarbejde med hovedforeningen via LFU.  

 

4. Arbejde for forbedringer af sygesikringsoverenskomsten generelt og op til genforhandling af 

overenskomsten i nært samarbejde med RSU-kredsen og via Liberalt Forhandlingsudvalg.  

 

5. Fortsat arbejde for at alle kategorier af selvstændige psykologer kan føle sig hørt, set og støttet i deres 

fagforening.  

 

6. Fortsat arbejde for at de særlige behov hos psykologer, - i begyndelsen så vel som i slutningen af deres 

arbejdsliv som selvstændige psykologer, - bliver tilgodeset.  
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7. Fortsat arbejde med let tilgængelig faglig og fagpolitisk formidling til travle selvstændige psykologer, bl.a. 

i form af virtuelle fyraftensmøder med højt kvalificerede oplægsholdere og tilrettelægge dem på en måde, så 

vores faglige debatter kan styrkes.  

 

8. Gennem organisering af det lokale arbejde at arbejde for at støtte lokal kontakt og lokalt samarbejde 

mellem selvstændige psykologer til fremme af sektionens formål.  

 

9. Arbejde med input i forbindelse med den igangværende fornyelse af autorisationsordningen. Der arbejdes 

i DP og hos myndighederne med en autorisationsordning, som måske bliver helt anderledes. Uanset udfaldet 

heraf vil vi arbejde for en praktisk efteruddannelse (kandidatuddannelse) for alle psykologer, der er 

økonomisk overkommelig, og som stiller alle psykologer uanset arbejdsfelt lige.  

 

10. Arbejde med at øge medlemmernes mulighed for og motivation til at få kvalificeret supervision, herunder 

dels få viden om supervisionen og dens betydning, dels indgå i supervisionsgrupper.  

 

11. Arbejde for at der skabes bedre kønsbalance blandt både selvstændige psykologer og deres klienter.  

Det er et stigende problem, at der ser ud til at være ubalance i såvel rekrutteringen af ny selvstændige 

psykologer som i henvisningen til psykologbehandling. Kvinder er i stor overvægt i forhold til mænd. Disse 

forhold bør undersøges nærmere med henblik på overvejelse om aktiv indsats for at modvirke tendensen. 

 

Louise Svendsen fremsatte fire ændringsforslag til handlingsprogrammet, da hun mente, der er behov for en 

anderledes prioritering. Hun forslog dels, at programpunkterne 4, 10 og 11 udgår, da arbejdet ikke hører 

hjemme hos sektionsstyrelsen. Derudover forslog hun et nyt punkt 12 vedrørende kursus om nye 

bogføringskrav. 

  

Herefter fulgte en drøftelse af handlingsprogram. 

Anne Grethe Aagaard mente, at vægten skal lægges på det fagpolitiske arbejde. De virtuelle kurser har været 

gode, men det er ikke der vægtes skal lægges.  

Joël C. Boukris mente, at de, der sidder i styrelsen, skal have lov at følge deres drive. Han sagde også, at 

Dansk Psykolog Forenings bestyrelse mener, Selvstændige Psykologers Sektion gerne må gøre deres 

holdning gældende i forhold til praksisoverenskomsten.  

Susie: fortalte, at sektionsstyrelsen får mange henvendelser fra medlemmer, der handler om arbejdet med 

praksisoverenskomsten, og at det derfor er relevant at bibeholde punkt 4 i handlingsprogrammet. 

 

Herefter blev Louise Svendsens ændringsforslag bragt til afstemning. 

 

Louises Svendsens forslag om at fjerne punkt 4 fra styrelsens forslag til handlingsprogram blev bragt til 

afstemning: 

20 stemte for. 29 stemte imod. Forslaget blev dermed ikke vedtaget. 

Louises Svendsens forslag om at fjerne punkt 10 fra styrelsens forslag til handlingsprogram blev bragt til 

afstemning: 

16 stemte for. 34 stemte imod. Forslaget blev dermed ikke vedtaget. 

Der er flertal imod forslag og dermed bliver punkt 10 i handlingsprogrammet. 
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Louises Svendsens forslag om at fjerne punkt 11 fra styrelsens forslag til handlingsprogram blev bragt til 

afstemning: 

25 stemte for. 25 stemte imod. Ved stemmelighed falder forslaget. 

Louise Svendsen forslag om tilføjelse af punkt 12 om, at der skal udarbejdes kursus om nye bogføringskrav 

blev bragt til afstemning.  

48 stemte for. 4 stemte imod. Forslaget blev dermed vedtaget som en del af handlingsprogrammet. 

 

Herefter skulle to medlemsforslag til handlingsprogrammet – begge omhandlende mulighed for 

deltidsmedlemsskab – behandles.  

Forslag fra Lisbeth Pape Thomsen, Nike Brandt Poulsen og Ingolf Ibus: Mulighed for 

deltidsmedlemskab af SPS/DP for praktiserende psykologer på senior niveau 

Det skal foreslås at privatpraktiserende psykologer får mulighed for i den afsluttende fase af arbejdsårene at 

nedtrappe gradvist i eget tempo relateret til specialistområder, hidtidig praksis, klientarbejde og 

supervisionsfunktioner, timing og hensigtsmæssighed. Herunder at kunne gå ned til halv tid eller derunder og 

tilsvarende på halvt kontingent eller mindre.  

 

Forslag fra Yvonne Krogh: Deltidskontingent til medlemmer som arbejder 19 timer eller derunder 

ugentlig 

Sektionsstyrelsen i SPS skal arbejde for, at medlemmerne af SPS, som arbejder i alt 19 timer eller derunder 

ugentlig, skal betale deltids-kontingent til Dansk Psykolog Forening. Kontingentet skal følge Foreningens 

takster for deltidsansatte for øvrige medlemmer af Foreningen.  

 

Dirigenten vurderede, at forslag nummer 2 fra Yvonne Krogh var det mest vidtgående, da det indeholder 

konkrete beløb. Dirigenten havde været i dialog med forslagsstillerne om, hvorvidt et af forslagene kunne 

trækkes, da de indholdsmæssigt ligner hinanden. Forslagsstillerne ønskede at opretholde begge forslag og 

argumenterede hver især for deres forslag. Yvonne Kroghs forslag blev som det mest vidtgående behandlet 

først. 

Der fulgte så en drøftelse af forslaget. 

Lars Dalsjö sagde, han var enig i målet om lempelige forhold for seniorerne. Han sagde samtidig, at han har 

forståelse for, når foreningen siger, det kan være vanskeligt at opgøre og kontrollere, hvor mange timer man 

arbejder. Derfor kan vi overveje, at det skal gøres efter alder.  

Susie A. Kjær sagde, at spørgsmålet ifølge sekretariatet har været drøftet gennem mange år i bestyrelsen, 

men ikke er gennemført på grund af problemer med kontrol og opgørelse. Vi kan overveje i stedet for at gøre 

det op efter indtjening.  

Louise Svendsen var enig med Susie A. Kjær om, at intentionen skal være, at de, der tjener mindre, skal 

betale mindre.  

Lisbeth Pape Thomsen sagde, at mange har en nedtrapning i deres praksis, og det skal der tages højde for i 

kontingentet. Alternativet er, at de melder sig ud af foreningen og tegner privat forsikring.  

Elin Andersen sagde, at hun kan se fornuften i at opgøre efter både alder og indkomstgrænse, og at styrelsen 

kan arbejde videre med det.  

Yvonne Kroghs forslag om tilføjelse til handlingsplanen blev bragt til afstemning: 

Forslaget blev sat til afstemning 
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48 stemte for. 4 stemte imod. Forslaget blev dermed vedtaget som en del af handlingsprogrammet og 

dermed bortfalder forslaget stillet af Lisbeth Pape Thomsen, Nike Brandt Poulsen og Ingolf Ibus. 

 

Herefter blev det samlede handlingsprogram sat til afstemning: 

54 stemte for. 5 stemte imod. Det samlede handlingsprogram for 2023 blev vedtaget og ser ud som 

følger:  

1. Fortsat arbejde for at gøre Selvstændige Psykologers Sektion til en meningsfuld og interessant del af 

selvstændige psykologers fagforenings-tilknytning. Dette med henblik på fælles aktivering i indsatser for at 

forsvare og forbedre vores arbejdsvilkår, - og dermed vores muligheder for at være til gavn for vores 

klienter.  

 

2. Fortsat løbende nært samarbejde med DP, specielt gennem LFU, Liberalt Forhandlingsudvalg og RSU, 

Kredsen af regionale samarbejdsudvalgsmedlemmer.  

 

3. Fortsat og intensiveret arbejde med forbedring af vilkårene for arbejde i netværksvirksomheder i nært 

samarbejde med hovedforeningen via LFU.  

 

4. Arbejde for forbedringer af sygesikringsoverenskomsten generelt og op til genforhandling af 

overenskomsten i nært samarbejde med RSU-kredsen og via Liberalt Forhandlingsudvalg.  

 

5. Fortsat arbejde for at alle kategorier af selvstændige psykologer kan føle sig hørt, set og støttet i deres 

fagforening.  

 

6. Fortsat arbejde for at de særlige behov hos psykologer, - i begyndelsen så vel som i slutningen af deres 

arbejdsliv som selvstændige psykologer, - bliver tilgodeset.  

 

7. Fortsat arbejde med let tilgængelig faglig og fagpolitisk formidling til travle selvstændige psykologer, bl.a. 

i form af virtuelle fyraftensmøder med højt kvalificerede oplægsholdere og tilrettelægge dem på en måde, så 

vores faglige debatter kan styrkes.  

 

8. Gennem organisering af det lokale arbejde at arbejde for at støtte lokal kontakt og lokalt samarbejde 

mellem selvstændige psykologer til fremme af sektionens formål.  

 

9. Arbejde med input i forbindelse med den igangværende fornyelse af autorisationsordningen. Der arbejdes 

i DP og hos myndighederne med en autorisationsordning, som måske bliver helt anderledes. Uanset udfaldet 

heraf vil vi arbejde for en praktisk efteruddannelse (kandidatuddannelse) for alle psykologer, der er 

økonomisk overkommelig, og som stiller alle psykologer uanset arbejdsfelt lige.  

 

10. Arbejde med at øge medlemmernes mulighed for og motivation til at få kvalificeret supervision, herunder 

dels få viden om supervisionen og dens betydning, dels indgå i supervisionsgrupper.  

 

11. Arbejde for at der skabes bedre kønsbalance blandt både selvstændige psykologer og deres klienter.  

Det er et stigende problem, at der ser ud til at være ubalance i såvel rekrutteringen af ny selvstændige 

psykologer som i henvisningen til psykologbehandling. Kvinder er i stor overvægt i forhold til mænd. Disse 

forhold bør undersøges nærmere med henblik på overvejelse om aktiv in 

12. Arbejde for, at der udbydes et kursus i nye regnskabsregler og systemer knyttet til dette.  

13. Arbejde for, at medlemmerne af SPS, som arbejder i alt 19 timer eller derunder ugentlig, skal betale 

deltids-kontingent til Dansk Psykolog Forening. Kontingentet skal følge Foreningens takster for 

deltidsansatte for øvrige medlemmer af Foreningen.  
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7. FORELÆGGELSE AF SEKTIONENS REGNSKAB 

Kasserer Susie A. Kjær fremlagde sektionens regnskab for 2021. Regnskabet er allerede godkendt ved 

revision i forbindelse med afslutning af regnskabsåret 2021, og generalforsamlingen skulle derfor ikke 

forholde sig til godkendelse af regnskabet.  

 

8. FASTLÆGGELSE AF FORSLAG TIL DRIFTBUDGET 

Kasserer Susie A. Kjær forelagde styrelsens forslag til driftsbudget samt styrelsens beslutningsforslag om 

retningslinjer for decentral økonomi:  

Retningslinjer for decentral økonomi 

Gældende beløbsgrænser: 

Psykologforeningen dækker omkostninger i forbindelse med arrangementer, både forplejning og transport 

indenfor en ramme på i alt max 4000 kr. pr. år pr. kreds. Indenfor denne ramme, er der en max ramme på 100 

kr. pr. deltager pr. møde til mad, drikke og/eller transport. Efter mødet udfyldes et udlægsbilag, som sendes 

til Zexpense, hvorefter styrelsen godkender udgiften. 

Forslag til ændrede beløbsgrænser: 

Psykologforeningen dækker omkostninger i forbindelse med arrangementer, både forplejning og transport 

indenfor en ramme på i alt 3500 kr. pr. år pr. lokalenhed/kreds. Indenfor denne ramme, er der en max ramme 

på 150 kr. pr. deltager pr. møde til mad, drikke og/eller transport. Efter mødet udfyldes et udlægsbilag, som 

sendes til Zexpense, hvorefter styrelsen godkender udgiften. 

 

Der var en drøftelse af regnskab, budget og beslutningsforslag under et. 

Lars Dalsjö mente, at der bør være mere faglig tyngde i et oplæg ved generalforsamlingen, end det var 

tilfældet i år. 

Yvonne Krogh var enig angående oplægget. Hun sagde, også, at det er problematisk, at der bliver givet så få 

midler fra foreningen central til sektionens arbejde. 

Louise Svendsen sagde, at det ikke skal koste penge at komme til generalforsamling. Hun sagde også, at det 

ikke skal være den type faglige oplæg ved kommende generalforsamlinger. Hun fandt det desuden 

problematisk, at styrelsen med budgettet lægger op til, at beløbet til kredsenes arbejde sættes ned til 3500 kr. 

Hun mente, der hidtil har været en anden forståelse af budgetreglerne, nemlig at en kreds har et grundbeløb 

på 4000 kr. og derudover kan søge tilskud til forplejning i forbindelse med et arrangement. 

Susie A. Kjær fortalte, at sektionens reducerede budget dels skyldes, at arbejdet med praksisoverenskomsten 

ikke længere ligger i SPS og dels, at det blev vedtaget ved foreningens generalforsamling i 2021 at reducere 

tilskud til decentrale enheder med 20 procent. 

Hans Fonsbøl sagde, at det ikke er meningen, man skal bruge penge på kursusvirksomhed i kredsene. 

Sektionsstyrelsen har i det forgangne år prioriteret at holde virtuelle møder for alle sektionens medlemmer. 

Han medgav, at oplægsholderen ved dette års generalforsamling ikke var det rette valg. 

Der kom et ændringsforslag til styrelsens beslutningsforslag til retningslinjer for decentral økonomi fra 

Louise Svendsen om, at beløbet, der gives i tilskud til de enkelte kredsene er 4000 kr. årligt fremfor 3500 kr. 

årligt. 

 

Ændringsforslag til beslutningsforslag om retningslinjer for decentral økonomi blev sat til afstemning. 




