REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
DANSK SELSKAB FOR PSYKOSOCIAL REHABILITERING

TIRSDAG DEN 16. MAJ 2017, KL. 16.30-17.30
JÆGERGÅRDEN, VÆRKMESTERGADE 15, 8000 AARHUS C
TIL STEDE: Niels Schwartz, Tonie Rasmussen, Sven Preisel, Jens Hjort Andersen, Ole Svejstrup,
Nille Jensen, Mogens Seider, Olga Runciman, Bo Kristian Nielsen, Christian Ciesla Guld

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Christian Ciesla Guld
Referent: Tonie Rasmussen
Dirigenten konstaterer, at generalforsamling er lovligt varslet iht. selskabets vedtægter.
2. Bestyrelsens beretning
Formand Mogens Seider fremlagde bestyrelsens beretning.
Forum for forskning i psykosociale indsatser
I forlængelse af arbejdet med den nationale forskningsstrategi tog Dansk Selskab for Psykosocial
Rehabilitering (DPSR) sammen med KL og Socialstyrelsen initiativ til et forum for forskning i
psykosociale indsatser.
Ole Svejstrup har repræsenteret DSPR i forummets planlægningsgruppe. I 2016 blev den
første workshop afholdt – en kreativ dag med bred deltagelse af områdets interessenter. Aktuelt
arbejder planlægningsgruppen på at gennemføre et afsluttende symposium.
Interessegruppen for dokumentation og forskning
Interessegruppen udgav i 2016 Tættere på praksis. Bemærkninger om Socialstyrelsens
”Resultatdokumentation og evaluering – håndbog for sociale tilbud” (oktober).
Folkemødet på Bornholm
Formand Mogens Seider og bestyrelsesmedlem Louise Kolbjørn deltog i Folkemødet 2016.
Mogens Seider medvirkede i tre diskussioner, og Folkemødet gav gode kontakter.

Internationalt samarbejde
DSPR afholdt en temadag om peerstøtte i København i samarbejde med norsk WAPR (september).
Også peerstøtter deltog.
Fagpolitiske aktiviteter
a) Formand Mogens Seider holdt oplæg og deltog i paneldebatten ved Folketingets høring om
behandlings- og botilbud i psykiatrien (7. juni).
b) DSPR tilsluttede sig det nystartede netværk Psykiatrialliancen (juni). Tovholdere er Anne
Lindhardt (Psykiatrifonden), Knud Kristensen (SIND) og Torsten Jacobsen (DPS).
c) DSPR udsendte pressemedelelser og afgav flere høringssvar imod tvang og nye
socialpsykiatriske afdelilnger. Bidrog sammen med områdets øvrige organisationer til, at
lovforlaget om socialpsykiatriske afdelinger i februar 2017 blev trukket tilbage.
d) Den Flyvende Gris blev tildelt til Tuesten Huse og Orion for tryghedsskabende indsatser i
botilbud (27. oktober). Prisen var med til at sætte fokus på tryghed for beboere og medarbejdere
som alternativ til tvang. Førte bl.a. til artikler i SIND-bladet og lokalpressen i Aarhus og
Nordsjælland.
e) DSPR afholdt temamøde i Odense om tryghedsskabende indsatser med deltagelse af en række
fagfolk og specialister fra flere kommuner og regioner (8. november).
f) DSPR deltager i Socialstyrelsens udvikling af Nationale retningslinjer for forebyggelse af vold på
botilbud og forsorgshjem. Formand Mogens Seider sidder i projektets arbejdsgruppe,
bestyrelsesmedlem Nille Jensen i følgegruppen.
g) DSPR har nu ca. 1.800. venner på Facebook, hvor faglig viden bliver formidlet og efterspurgt,
konferencer annonceret og meget mere.
Konferencen ”Socialpsykiatri – din tid er forbi”
Årets konference var udsolgt og talte mere end 350 deltagere. Den genererede et solidt overskud,
der har sikret en sund økonomi i DSPR. Tilbagemeldinger på det faglige indhold og kvaliteten af
arrangementet var meget positive.
Formidling
DSPR fik i marts måned ny hjemmeside, der bl.a. tilbyder et nyhedsflow som et godt supplement
til nyhedsbreve og Facebook.
DSPR’s elektroniske nyhedsbreve udkom med 3 numre og har nu mere end 320 abonnenter.
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Der blev solgt trykte publikationer for ca. 18.000 kr. Ikke fuldt ud tilfredsstillende. Flere
reklamefremstød under overvejelse, men endnu ikke sat i værk.
En ny gratis pdf-serie, kaldet ”Psykosociale Replikker” blev udviklet. (Første publikation
udgivet i marts 2017. ”Kan Åben Dialog redde liv?” aktuelt downloaded knap 200 gange fra
hjemmesiden.)
Medlemmer
Medlemstallet er stagneret. Pr. 31. december 2016 ca. 60 personlige og ca. 80 organisationer,
godt halvdelen i Region H. Bestyrelsen har drøftet forskellige strategier og initiativer til at øge
medlemstallet.
Organisationog økonomi
Samarbejdet med ny bogholder og ny revisor er fuldt indfaset i 2016 og fungerer tilfredsstillende.
Årsregnskab: resultat ca. 320.00 kr. Egenkapital ca. 500.000 kr.
Mogens Seider konstaterede, at årets aktiviterer i høj grad har levet op til bestyrelsens
handlingsprogram 2013-2017:
1. Formidle viden om psykosocial rehabilitering til fagfolk og brugere. SE 2, 6, 7 overfor.
2. Sikre at det psykosociale rehabiliteringsperspektiv placeres i den faglige og politiske debat.
SE 3, 5 ovenfor.
3. Påpege behov for dokumentation og forskning i psykosocial rehabilitering med afsæt i
Selskabets strategipapir på området. SE 1, 2 ovenfor
4. Samarbejde bredt med relevante fagpersoner. SE 1, 4, 5e ovenfor
5. Holde os bredt orienteret i international udvikling inden for psykosocial rehabilitering og
fungere som dansk afdeling af WAPR (World Association for Psychosocial Rehabilitation).
SE 4 ovenfor.
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt budget for det kommende år
Kasserer Nille Jensen fremlagde det reviderede regnskab, der er godkendt af de kritiske revisorer.
Bestyrelsen underskrev regnskabet.
Budget for 2017 blev godkendt. Ret til ændringer forbeholdes.
4. Behandling af indkomne forslag
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Der var ikke indkommet yderligere forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Formand Mogens Seider modtog genvalg.
Bestyrelsesmedlemmerne Bo Kristian Nielsen, Olga Runciman, Ole Svejstrup og Sven Preisel
modtog alle genvalg.
Louise Kolbjørn genopstillede ikke. Rikke Lindahl Hansen nyvalgt som bestyrelsesmedlem.
6. Valg af 2 revisorer
Jonny Holme-Pedersen genvalgt. Forretningsudvalget har mandat til at udpege endnu en kritisk
revisor.
7. Fastsættelse af kontingent
Kontingentsatserne forbliver uændrede.
8. Eventuelt
Formanden takkede for en god og konstruktiv dialog.

Mogens Seider
Formand
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