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REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I  

DANSK SELSKAB FOR PSYKOSOCIAL REHABILITERING 2018 

Torsdag d. 17. maj 2018, kl. 15.00-16.00 

Quality Hotel Høje Taastrup, Carl Gustavs Gade 1, 2630 Taastrup 

DAGSORDEN 
1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning   
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt budget for 2018  
4. Godkendelse af Handlingsprogram 2018-22 (bilag) 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter   

Følgende bestyrelsesmedlemmer modtager genvalg: 
Bertel Rüdinger 
Jens Hjort Andersen 
Niels Schwartz 
Nille Jensen 
Tonie Rasmussen 

6. Valg af 2 revisorer   
7. Fastsættelse af kontingent   
8. Eventuelt   
 
1. Valg af dirigent og referent 
Dirigent Jørn Bæk. Referent Tonie Rasmussen. Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 
 
2. Bestyrelsens beretning 
Formand Mogens Seider fremlægger bestyrelsens beretning:  

Forum for forskning i psykosociale indsatser i samarbejde med KL m.fl. 

Initiativet blev afsluttet i 2017 og medvirkede til at synliggøre selskabet, men læren var også, at det er vanskeligt at 
opretholde de klare, faglige intentioner, når store politiske aktører inviteres og overtager dagsordenen. 

Interessegruppen for dokumentation og forskning 

Gruppen udgav en artikel i nyhedsbrev 02:17 om Socialstyrelsens Vidensportal. Knud Ramian er stoppet som tovholder, 
og vi takker ham for en fornem indsats gennem mange år. Gruppen fortsætter med lønnet støtte til formidling. 
 

Folkemødet på Bornholm 

Mogens Seider medvirkede i flere debatter på Folkemødet. Deltagelsen bidrager til at synliggøre selskabet i den 
socialpolitiske debat og har givet flere gode kontakter. 
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Internationalt samarbejde 

Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering er medlem af World Association for Psychosocial Rehabilitation (WAPR). I 
2017 har selskabet ikke deltaget i konferencer i WAPR-regi. 
 

Fagpolitiske aktiviteter 

Selskabet er medlem af Psykiatrialliancen, der repræsenterer en bred skare af patienter, brugere, pårørende og 
faggrupper inden for forebyggelse, behandling og sociale tilbud, og har været medunderskriver på alliancens udspil. 
 Vi deltog i debatten og afgav høringssvar om specialiserede socialpsykiatriske afdelinger. 

I arbejdet med Socialstyrelsens Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og 
forsorgshjem var vi repræsenteret i både arbejds- og følgegruppe og har endvidere formuleret høringssvar. 
 
Konference: Uro i arenaen: Det bliver bedre!  

Konferencen havde i 2017 330 deltagere og fik en meget positiv evaluering, dog med enkelte kritikpunkter vedr. 
forplejning m.m. Vi producerede en kortfilm om psykiske sårbare på det ordinære arbejdsmarked, der havde premiere 
på konferencen. 

Den Flyvende Gris blev uddelt til Plantagen i Svaneke og Rehabiliteringscollege Aalborg for deres innovative og 
inkluderende indsatser for mennesker med psykiske vanskeligheder. 

Konferencen generede det nødvendige overskud til at understøtte selskabets aktiviteter. 
 

Faglig formidling 

I begyndelsen af 2017 lancerede vi en ny gratis artikelserie i pdf-format, ”Psykosociale Replikker”. Den første artikel 
”Kan Åben Dialog redde liv?” af Kenneth Sandell Henriksen er aktuelt downloaded 437 gange fra hjemmesiden. 

Vi udgav to nyhedsbreve samt en række nyheder på hjemmesiden. Nyhedsbrevet har aktuelt 363 abonnenter. 
 
Medlemmer 

Selskabet har aktuelt 118 medlemmer, 58 individuelle og 60 kollektive. Tusind tak til de ledere og medlemmer, der 
vælger at bevare medlemskab og støtte vores virke. 
 
Mogens Seider konstaterer, at selskabets aktiviteter stemmer overens med bestyrelsens handlingsprogram 2013-17. 

Dirigenten spørger efter bemærkninger, der er ingen. Beretningen er godkendt. 
 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt budget for 2018 
Kasserer Nille Jensen fremlægger regnskab 2017 og budget 2018. Nille læser bemærkninger fra kritisk revisor op, 
herunder et spørgsmål om tilfredshed med udgifter til administration. Generalforsamlingen er tilfreds med udgifterne, 
og endvidere med medlemstallet. Bestyrelsen har drøftet vores eventuelle indsatser for at få flere medlemmer, men 
vurderer, at det ikke er her kræfterne skal lægges. Selskabet har til gengæld 1800 følgere på Facebook. Dirigent: Er der 
spørgsmål til regnskabet? Nej. Regnskabet godkendes. 
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Budget 2018 gennemgås og bliver godkendt.  
 
4. Godkendelse af Handlingsprogram 2018-22 
Mogens Seider gennemgår selskabets nye handlingsprogram. Generalforsamlingen har ingen kommentarer. 
Handlingsprogrammet er godkendt. 
 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
Følgende bestyrelsesmedlemmer modtager genvalg: 
Bertel Rüdinger 
Jens Hjort Andersen 
Niels Schwartz 
Nille Jensen 
Tonie Rasmussen 
Alle medlemmer af bestyrelsen bliver genvalgt. 
 
6. Valg af 2 revisorer 
Jonny Holme Petersen genopstiller og bliver valgt. Bestyrelsen får til opgave at udpege endnu én kritisk revisor. 
 
7. Fastsættelse af kontingent 
Kontingentet forbliver uændret. 
 
8. Eventuelt 
Mogens Seider siger tak for indsatsen i årets løb.  
 
På bestyrelsens vegne 
 
Mogens Seider og Tonie Rasmussen 
Formand og næstformand 
 
Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering 


