Ordinær generalforsamling
Selskab for Psykopatologi hos Børn og Unge/SPBU har afholdt ordinær
generalforsamling lørdag d.11.november 2017 kl. 15.30-16.30, i Dansk
Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.
Referat af ordinær generalforsamling i SPBU 2017:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent Mette Raun, referent Ann-Janet Hansen
Referat 2016 er godkendt
Dagsorden er vedtaget
Formanden fremlægger Styrelsens beretning 2017 v/ Linette Fröhlich Møller
Styrelsens arbejdsopgaver i det kommende år:
Fortsat kursusvirksomhed, evt. om det tværsektorielle samarbejde. Desuden
fagpolitisk arbejde for psykologer og specialpsykologers arbejdsvilkår, f.eks.
om arbejdsglidning og om den teknologiske udvikling i relation til
psykologers faglige udvikling. Derudover vil styrelsen fortsat være optagede
af medlemmers efterspørgsel indenfor kurser vedr. Psykopatologi fx kursus
vedr. Skizofreni.
6. Regnskab for 2016 v/ kasserer Helle Lolli. SPBU har et mindre overskud.
7. Budget for 2018 v/ kasserer Helle Lolli. Budgettet er godkendt.
8. Fastsættelse af kontingent for 2018 v/ kasserer Helle Lolli. Kontingentet
fastholdes uændret på 100 kr./årligt.
9. Der er ikke modtaget forslag, hvorfor punktet udgår.
10. Mangeårigt medlem, stifter af SPBU samt æresmedlem af Styrelsen Pusjka
H.L. Cohn samt Uddannelses Specialpsykologernes repræsentant Ann-Janet
Hansen holder i Styrelsen.
Genvalgte af medlemmer af Styrelsen: Formand Linette Fröhlich Møller,
Mette Raun, Ditte Lammers Vernal og Gitte Andersen. Specialpsykolog og
Uddannelsesansvarlig psykolog i region nord, Anne Randers er desuden
valgt til Styrelsen.
11. Der afholdes stiftende Styrelsesmøde i forlængelse af Generalforsamlingen.
Styrelsesmedlemmers valgår: Ditte, Gitte, Linette og Mette er på valg nu (sidst valgt i 2015)
Valgte i 2016 er Signe, Anette og Helle, som derfor er på valg ved GF 2018.
Mht. kommende arbejdspunkter synes jeg ikke vi behøver specifikt skrive psykose og
psykoseudvikling men måske at vi fortsat ønsker at imødekomme medlemmers efterspørgsel
indenfor kurser vedr. psykopatologi - men det er blot min overvejelse, så vi ikke får bundet os til
noget vi ikke udfører. Og at der indledningsvist står fortsat kursusvirksomhed, hvor vi er igang med
at planlægge tre kursusdage vedr. det tværsektorielle samarbejde og derudover har tanker
om...osv.
Konstituerende Styrelsesmøde 2017:

Formand: Linette Fröhlich Møller, Næstformand: Annette Anbert, Kasserer:
Helle Lolli. Sekretær Signe Damgaard. Styrelsen aftaler følgende møder:
1. møde onsdag d.24.1. kl. 17-20 over video i København og Aarhus
2. møde i Odense, lørdag d. 7.4. kl. 10-16
3. møde torsdag d.23.08 kl.17-20 over video i København og Aarhus
4. møde lørdag d. 3.11. kl. 10-17 (GF afholdes d.3.11. kl. 16-17)

