Referat fra Generalforsamling i Dansk Sundhedspsykologisk Selskab, 2013,
i Dansk Psykologforenings lokaler, i Århus.

Eva Gall vælges som ordstyrer, Flemming Rasmussen som referent. EG konstaterer at generalforsamlinegn
er rettidigt indkaldt via opslag på www.sundhedspsykologi.org og ved mail. Desuden opslået i Psykolog Nyt.

Formanden Thomas Iversen aflægger beretning.
Der afleveres skriftlig oversigt over vore 5 kurser, og 2 fyraftensmøder.
Der har været afholdt 7 møder i Styrelsen. Her har vi bl.a. beskæftiget os med kurser som kan hjælpe mod
specialistuddannelse i Sundhedspsykologi. Vi har forsøgt at få mindsket konsekvenserne ved Dansk
Psykolog Forenings Generalforsamlings beslutning om at sætte Fagnævnet på stand by. Vores indvendinger
er blevet hørt, men har ikke resulteret i ændringer.
På længere sigt håber vi at der vil blive revideret i Specialistuddannelserne, således at der etableres en
specialistuddannelse i Klinisk Psykologi med subspecialer, og her naturligvis sundhedspsykologi som et af
disse. Som det ser ud lige nu vil noget så stort ikke blive gennemført, hvorimod der sker en mindre revision
af specialistuddannelserne, således at der vil indlægges større fleksibilitet i Sundhedspsykologisk
specialistuddannelse, således at der kan produceres flere specialister indenfor området.
Desuden møder vi i de organer som Psykologforeningen indbyder os til. F.eks. Formandskollegiet.
I styrelsen forsøger vi også at lægge op til diskussioner og debatter, bl.a. via fyraftensmøder.
Der spørges til om vi kan dublere fyraftensmøderne i Århus. Af forskellige årsager vil det nok være
undtagelsen, men vi etablerer gerne fyraftensmøder i Århus i det omfang vi kan stille med arbejdskraft til
det. Vi omtaler flere konkrete personer fra Psykologisk Institut, Århus Universitet, som mulige
oplægsholdere.
Ligeledes spørges der til hvor psykologernes meninger er henne i den offentlige debat, herunder bl.a. i
forhold til de igangværende politiske reformer indenfor det social- og beskæftigelsespolitiske område. Vi vil
meget gerne tages med på råd, og forsøger også at blande os i bestemte sammenhænge. Men
beslutningsprocesserne er ofte accelererede i en sådan grad at det er svært uden sekretariatsbistand at
følge med.
Der stilles forslag om, i hvilken grad vi kunne have et billede af vores medlemmers særlige kompetencer,
som kunne trækkes på i sådanne sammenhænge. Vi taler om forskellige konkrete løsningsmåder.
Vores intention er at presse foreningen til at huske os – hvilket vi ikke oplever i alle sammenhænge.
Af arbejdsopgaver i det kommende år peges på generel styrkelse af sundhedspsykologien, herunder med
fremstød på universiteterne overfor studerende. Selskabet har tidligere haft større fokus på de studerende.

Kasserer Eva Gall aflægger regnskab.
Indtægter ca. 176.000,-, udgifter ca. 168.000,-, hvilket giver et overskud på ca. 8.000,- Med sidste års
overskud overføres der til regnskabsåret 2013 ca. 37.000,Vores intention er at de enkelte kurser helst skal hvile i sig selv. Vi giver dog plads til underskudsgivende
kurser, såfremt det har speciel relevans i forhold til sundhedspsykologisk specialistuddannelse.
Der vedtages uændret kontingent på 300,- kr., dog 150,- kr. til studerende og pensionister.
Der vælges ikke revisor, da regnskab og revision ligger centralt i psykologforeningen.

Der er ikke indkommet forslag.

Valg til Styrelsen:
Pia Meldgaard, Camilla Rasmussen, Monica Tafdrup Notkin samt Thomas Iversen fortsætter i Styrelsen som
fuldgyldige medlemmer.
Eva Gall og Flemming Rasmussen modtager genvalg for en 2 årig periode.
Søren Balling og Susanne Ohrt fortsætter som hhv. 1. og 2. suppleant. Lykkeligvis er der yderligere som
ønsker at deltage i Styrelsesarbejde, hvorfor også de indvælges som suppleanter. Der er tale om Louise
Berg Puggaard, Annika von Heymann-Horan og Kirsten Larsen.

Der takkes for dejlig, positiv opbakning til sundhedspsykologien i almindelighed og til Selskabet i
særdeleshed.
Flemming Rasmussen, referent.

