Invitation
General‑
forsamling
2018

Psykologi gavner
samfundet

Vær
med!

Kære psykolog
Kom og få indflydelse på dit fags udvikling og din fagforening.
Din forening arbejder hver eneste dag for at sikre psykologernes
og psykologiens rolle og position i samfundsudviklingen. Men vi
har brug for dit input til, hvordan vi gør det bedst. Det håber vi,
at du vil give os ved at deltage i generalforsamlingen.
Jo flere, der deltager, jo bredere og mere nuanceret debat kan
vi få om, hvordan vi sammen løfter opgaven bedst. Og når vi er
mange, der stemmer og bestemmer retningen, er det en kæmpe
hjælp og rettesnor for den kommende nyvalgte bestyrelse i dens
efterfølgende arbejde.
Her i invitationen får du en lille guide til generalforsamlingen.
I den kan du få svar på alt fra, hvordan du stiller forslag, til hvilke
emner, der blandt andet skal stemmes om.
Jeg glæder mig til at se dig.
Eva Secher Mathiasen
Formand for Dansk Psykolog Forening
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Det faktuelle
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Dansk Psykolog Forenings generalforsamling…
• Begynder lørdag formiddag og slutter søndag eftermiddag
– og der er fest lørdag aften
• Alle medlemmer kan deltage og være med i de mange
debatter og afstemninger
• Generalforsamlingen afholdes hvert andet år og foregår skiftevis
i København og Århus
• På den sidste generalforsamling deltog 523 medlemmer
• Hvis du ikke selv kan deltage i GF2018, så giv en fuldmagt
til en kollega, der deltager
• Fuldmagter kan du printe fra www.dp.dk

Generalforsamlingen

Bestyrelse

Alle
medlemmer
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Kredse,
sektioner og
selskaber

Dig og general‑
forsamlingen
Følg med på Dansk Psykolog Forenings hjemmeside, hvor
information og materialer offentliggøres. I løbet af februar
2018 vil alle materialerne være klar.
Sådan kan du forberede dig
• Læs forretningsordenen på hjemmesiden eller i GF-materialet
– det er ca. 4 sider
• Læs materialet, der består af to hæfter:
• et hæfte med beretning og regnskab for den forgange
periode
• et hæfte med vedtægter, arbejdsprogram og budget, der
er fundamentet for den kommende periodes arbejde i DP
• Hvis du er meget grundig, så læs eventuelt også
Regelsættet, som du finder på www.dp.dk/pjecer
• Tag stilling hjemmefra til de beslutninger, der skal træffes.
Drøft for og imod med kolleger og læs materialet, hvori de
forskellige punkter til beslutning er udfoldet og beskrevet
nærmere.
Fra den 23. februar kan du læse og bestille materialet
til GF2018 via hjemmesiden. Alle, der tilmelder sig GF2018,
modtager automatisk materialet med posten.
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Værd at vide om
Arbejdsprogrammet
Arbejdsprogrammet er den ’kontrakt’, der indgås på general‑
forsamlingen og beskriver de opgaver, som skal løses i perioden
indtil næste generalforsamling. Det indeholder altid konkrete
opgaver, der er lige til at gå til, men det rummer også opgaver,
der kræver analyser og strategier.
Arbejdsprogrammet er foreningens vigtigste arbejdsredskab
og skal samlet set kunne rumme at være:
• Realistisk: Der skal være plads til både visioner, mål og
opgaver, som medlemmerne på GF beslutter, og til de uforudsete ting eller opgaver, der kan opstå i perioden indtil næste
generalforsamling
• Pragmatisk: Der skal tages højde for DP’s mulighed for at
påvirke førende eksterne interessenters dagsordener
• Bredt favnende: Der skal være en passende spændvidde i
interessevaretagelsen for den brede medlemsskare
• Inkluderende: Medlemmernes faglige ressourcer skal kunne
mobiliseres på attraktive måder
• Strategisk: Fordelingen mellem aktuelle dagsordener og langsigtede mål skal være passende
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Sådan
kan du få
indflydelse
Mød op og deltag i
generalforsamlingen

Stil op til
formandsposten

Stil op til en af posterne
i bestyrelsen

Stil op til en af posterne
som kritisk revisor

Stil op til en af posterne
i Etiknævnet
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Det skal vi bl.a
debattere
Om vi skal fokusere mere
på medlemstilfredshed og
lønforhandling
Om hvordan vi skal styrke
psykologernes position i
sundhedsvæsenet
Om vi skal oprette en salgs- og
bookingportal for at formidle
kontakt mellem selvstændige
psykologer og kunder
Om vi skal arbejde for, at flere
psykologer går ledelsesvejen
 Om vi skal modernisere
specialistuddannelsessystemet
Læs bestyrelsens bud på et kommende arbejdsprogram
på hjemmesiden. Det offentliggøres den 23. februar.
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Stil op til en post
Ønsker du at stille op til posten som formand, bestyrelses‑
medlem eller formand for Etiknævnet? Så skal du melde dig
som kandidat senest 6 uger før generalforsamlingen. Alle, der
stiller op til en post, skal deltage i generalforsamlingen og får på
forhånd mulighed for at skrive et valgoplæg, som offentliggøres
sammen med en videopræsentation på Dansk Psykolog
Forenings hjemmeside.
Det er medlemmerne, der vælger foreningens formand,
bestyrelse, etiknævn og kritiske revisorer. Valget foregår ved
en urafstemning blandt alle medlemmer – også dem, der ikke
deltager i generalforsamlingen. Man vælges for to år ad gangen.
Urafstemningen bliver skudt i gang straks efter generalforsamlingen, og der er en frist på 3 uger for at afgive sin stemme.
Dansk Psykolog Forenings vision
Det er Dansk Psykolog Forenings vision at sikre psykologers
vilkår og kompetencer og arbejde for menneskers psykiske
velfærd og trivsel. Psykologerne og psykologien er afgørende
for et samfund med sunde borgere og virksomheder. Som
psykologer ved vi, at den enkeltes trivsel er forudsætningen for
et stærkt fællesskab.
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Det praktiske
Hvor
Radisson Blu Aarhus
Margrethepladsen 1
8000 Aarhus C
Hvornår
Lørdag den 17. marts 2018 kl. 11.30
til søndag den 18. marts kl. 16.
Hvordan
Du behøver ikke tilmelde dig GF2018, men hvis du vil deltage
i middagen og festen lørdag aften, skal du tilmelde dig på
hjemmesiden i Mit DP senest den 1. marts 2018.
Pris
Det koster ikke noget at deltage i GF2018. Foreningen betaler
forplejning, festmiddag og yder refusion af udgifter til billigste
offentlige transportmiddel samt overnatning op til 900 kr. på hotel
natten mellem lørdag og søndag. Læs mere på www.dp.dk
Transport og hotel
Du skal selv stå for køb af billetter og reservation af hotel.
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Kontingentet
2016

Medarbejdere 51%

Sektioner, kredse og selskaber 7%

IT, kontorhold, kantine
og lokaler etc. 21%

Fagmagasinet P 3%

Generalforsamling 5%
Bestyrelse og
forretningsudvalg 4%
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Kursusvirksomhed 1%
Udvalg, fagnævn etc. 5%
Øvrige politiske- og
medlemsaktiviteter 3%

Dansk Psykolog Forening
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Dansk Psykolog Forening
Åboulevarden 31, 2. sal,
8000 Aarhus C
www.dp.dk
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