TIDSPLAN – lørdag den 17. marts 2018
! OBS !

Ændringsforslag fremsættes tidligst muligt og senest under punktets behandling. Ingen ændringsforslag kan
afleveres senere end klokken 22:00 på generalforsamlingens 1. dag.
180313

Tidspunkt:

Dagsordenspunkt:

Tid:

10:30‐10:40

Velkomst ved Dansk Psykolog Forenings formand

10 min

10:40‐10:55

1. Valg af op til 4 dirigenter og op til 5 medlemmer af forslagsarbejdsgruppen
2. Vedtagelse af forretningsorden

15 min

10:55‐11:25

3. Beretning om foreningens virksomhed i de forløbne år
3.1. Bestyrelsens beretning

30 min

11:25‐11:35

3.2. Etiknævnets beretning

10 min

11:35‐12:05

4. Forelæggelse af regnskaber for 2016 og 2017

30 min

12:05‐12:35

Pause med sandwich

30 min

12:35‐14:35

5. Forslag til ændring af regelsæt

2t

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
5.14.
5.15.
5.16.
5.17.
5.18.

Bestyrelsens forslag om treårige generalforsamlingsperioder
Dansk Psykoterapeutisk selskab for psykologers forslag om indkaldelse af ekstraordi‐
nær generalforsamling.
Bestyrelsens forslag om fuld vægtning af studerendes stemmer ved generalforsamlin‐
gen
Bestyrelsens forslag om mulighed for digital afstemning ved generalforsamlingen
Bestyrelsens forslag om valg og frikøb af næstformand
Bestyrelsens forslag om Uddannelses‐ og Forskningsudvalgets sammensætning
Bestyrelsens forslag om fælles standardvedtægt for kredse
Kreds Viborg/Limfjords forslag om mulighed for at medlemmer selv kan vælge kreds‐
medlemsskab
Bestyrelsens forslag om mulighed for valg ved urafstemning i alle decentrale enheder
Bestyrelsens forslag om tilføjelse af hjemmel om ophavsret
Bestyrelsens forslag om mulighed for at yde konfliktlån
Etiknævnets forslag om ændring af navnet på Etiknævnet til Dansk Psykolog Forenings
Komité for Etik.
Etiknævnets forslag om ændring af Etiknævnets adgang til at vurdere afgjorte sager i
Psykolognævn og Sundhedsvæsenets disciplinærnævn
Bestyrelsens forslag om sletning af Etiknævnets adgang til at vurdere afgjorte sager i
Psykolognævn og Sundhedsvæsenets disciplinærnævn
Etiknævnets forslag om ændring i forbindelse med tilbud om dialog om etiske forhold i
sager forelagt Psykolognævnet og Sundhedsvæsenets disciplinærnævn
Etiknævnets forslag om ændring vedrørende bestyrelsens behandling af sager, hvor
Etiknævnet indstiller til sanktion.
Lisette Jespersen m.fl’s forslag om nedsat kontingent, når man ikke modtager dag‐
penge
Kommunalt ansatte psykologers sektions forslag om offentliggørelse af mødedatoer,
dagsordener og referater fra central udvalg

14:35‐15:05

Kaffepause

30 min

15:05‐17:30

Fortsat behandling af punkt 5

2 t 25 min

17:30‐18:00

6. Forslag til resolution om at Dansk Psykolog Forening tager afstand fra omskæring 30 min
af raske drenge
7. Forslag til resolution om at Dansk Psykolog Forening tager afstand fra assisteret
selvmord begrundet i psykisk lidelse

TIDSPLAN – søndag den 18. marts 2018
! OBS ! Ændringsforslag fremsættes tidligst muligt og senest under punktets behandling. Ingen ændrings‐
forslag kan afleveres senere end klokken 22:00 på generalforsamlingens 1. dag.
180313

Tidspunkt:

Dagsordenspunkt:

Tid:

09:30‐09:45

Indledende bemærkninger fra dirigenterne

15 min

09:45‐11:15

8. Fastlæggelse af foreningens arbejdsopgaver
8.1. Bestyrelsens forslag til arbejdsprogram.
8.2. Medlemsforslag til foreningens arbejdsopgaver

1 t 30 min

8.2.1.
8.2.2.
8.2.3.
8.2.4.
8.2.5.
8.2.6.
8.2.7.
8.2.8.
8.2.9.
8.2.10.
8.2.11.
8.2.12.
8.2.13.
8.2.14
8.2.15.
8.2.16.
8.2.17.
8.2.18.
8.2.19.
8.2.20.

Klare og skærpede regler for tolkebistand ved psykologbehandling
Dansk Psykologforening skal arbejde for etablering af statslig tolkeuddannelse og au‐
torisation af tolke til sundheds‐ og socialsektorerne
Skærpede regler for tolkebistand ved psykologbehandling
Etablering af tolkeuddannelse i forhold til sundheds‐ og socialsektorerne
Kortlægning/ analyse af beskæftigelsesområdet
Psykologfaglighed i rehabiliteringsteam
Puljemidler og beslutning om supervisionsgrupper for TR‐repræsentanter i DP
Forslag om kurser til medlemmer med nedsat funktionsevne
Vejledning til medlemmer, der ikke kan arbejde på ordinære vilkår
Modernisering af praksisoverenskomsten (POK)
Fortrolighed og selvstændige psykologers journaler
Varetagelsen af selvstændige psykologers interesser
Model for udmøntning af midler i forbindelse med forhandling om Praksisoverens‐
komsten
Undersøgelse af muligheder vedrørende It‐teknologi
Rådgivning af selvstændige psykologer i forhold til persondataloven
Lovgivningsmæssigt krav om autorisation for at nedsætte sig som privatpraktise‐
rende psykolog
Justering af vedtægter om valg til Bestyrelsen
Forslag til handleplan om struktur i DP
Oprettelse af debatforum med det formål at diskutere psykologens rolle i samfundet
og skabe kontakt på tværs af psykologgrupperinger
Støtte til de faglige Selskab ifm. at arbejde med DP´s politiske strategiske mål.

8.3. Oprettelse af arbejdsprogramudvalg for den kommende generalforsam‐
lingsperiode
8.4 Vedtagelse af samlet arbejdsprogram
11:15‐11:40

Pause

25 min

11:40‐12:30

Fortsat behandling af punkt 8

50 min

12:30‐13:30

Frokost

1t

13:30‐15:30

9. Fastlæggelse af budget, kontingent og fondsbidrag

2t

15:30‐15:45

10. Præsentation af 2 studerende medlemmer af bestyrelsen
11. Kandidatpræsentation til Etiknævn og Kritiske revisorer

15 min

15:45‐16:00

12. Eventuelt

15 min

