30. juni 2021

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
DANSK SELSKAB FOR PSYKOSOCIAL REHABILITERING 2021
Onsdag, d. 30. juni 2021, kl. 16.00-17.00
Gennemført virtuelt på Teams
TIL STEDE
Bertel Rydinger, Bo Kristian Nielsen, Christian Ciesla Guld, Janni Retoft, Lise Poulsen, Mogens Seider,
Tonie Rasmussen
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2020 til godkendelse samt budget for 2021
4. Forslag om vedtægtsændring. § 3, stk. 1 ændres til ”Som medlem optages individer,
organisationer, virksomheder og foreninger, som kan tilslutte sig selskabets formål.” Individuelt
medlemskab forudsætter herefter ikke længere professionel beskæftigelse med psykosocial
rehabilitering.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Formand Mogens Seider modtager genvalg.
Bestyrelsesmedlemmerne Bo Kristian Nielsen, Olga Runciman og Sven Preisel modtager genvalg.
Rikke Lindahl Hansen genopstiller ikke.
Kandidat er suppleant Lise Poulsen.
6. Valg af 2 revisorer
7. Fastsættelse af kontingent
8. Eventuelt
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent Bertel Rydinger. Referent Christian Ciesla Guld.
2. Bestyrelsens beretning
Formand Mogens Seider fremlagde bestyrelsens beretning.
2.1. Fagpolitiske aktiviteter
Selskabet er medlem af Psykiatrialliancen. I dette forum har vi bl.a. diskuteret forslag til en ny
psykiatriplan og trods forbehold valgt at medunderskrive psykiatriløftet ”Danmarks løfte til mennesker
med psykisk sygdom og deres pårørende” (august 2020).

I satspuljeprojektet om Kvalitets- og kompetenceløft i socialpsykiatrien, som er forankret i
Socialstyrelsen, har vi i 2020 haft 4 repræsentanter:
§ Mogens Seider: Følgegruppen for det samlede initiativ Styrket kvalitet i socialpsykiatrien
§ Bertel Rüdinger: Arbejdsgruppe om kvalitet i botilbud
§ Jens Hjort Andersen: Arbejdsgruppe om faglige pejlemærker – bostøtte
§ Tonie Rasmussen: Interessentgruppen for initiativet Partnerskab om strategisk udvikling og
omlægning af socialpsykiatrien
2.2. Faglig formidling
Vi har i 2020 udgivet følgende publikationer:
1. Tænk på sproget! (overs.)
2. En helt anden hjælp til mennesker med psykiske vanskeligheder. 10 anbefalinger til de danske
politikere
3. At komme sig – fra personlig udvikling til social forandring (overs.)
Publikationerne er pr. 27. juni 2021 downloaded hhv. 704, 210 og 304 gange fra selskabets
hjemmeside.
Vi har publiceret 2 nyhedsbreve med opsamling af nyheder fra hjemmesiden samt kampagner for den
årlige konference. Nyhedsbrevet har knap 400 abonnenter. På psykosocialrehabilitering.dk er
udkommet i alt 16 nyheder i løbet af året.
Selskabets Facebook-gruppe har cirka 2000 medlemmer.
2.3. Interessegrupper
Interessegruppen for dokumentation og forskning havde ved udgangen af 2020 4 medlemmer.
Gruppeleder er lektor Marianne Træbing Secher.
Der var i 2020 ikke andre interessegrupper under selskabet.
2.4. Konferencer
En konference i Fællessalen på Christiansborg d. 9. marts, ”En helt anden hjælp. Alternativer til en
plan for psykiatrien” med 150 deltagere og John Read som hovedtaler måtte aflyses grundet Coronapandemi.
Den årlige konference i Torvehallerne, Vejle med titlen ”En helt ny virkelighed, en helt anden hjælp”
måtte af samme grund udskydes til 2021. Omkring 150 deltagere valgte at opretholde
tilmelding/betaling.
Den Flyvende Gris blev ikke uddelt i 2020 grundet udskudt konference. Indstillinger videreføres til
2021.
2.5. Folkemødet på Bornholm
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Aflyst, derfor ingen deltagelse.
2.6. Internationalt samarbejde
Selskabet er medlem af World Association of Psychosocial Rehabilitation. Bestyrelsen har ikke
deltaget i internationale konferencer i 2020.
2.7. Medlemmer
Ved udgangen af 2020 var 49 personer og 53 organisationer medlem af selskabet. I forhold til 2019 er
medlemstallet omtrent uændret.
Bestyrelsen udtrykker en varm tak de ledere og medlemmer, der vælger at bevare deres medlemskab
og støtte selskabets virke.
2.8. Økonomi
Årets resultat i regnskab 2020: –165.707 kr. Egenkapital pr. 31. december 2020: 257.461 kr.
Generalforsamlingen havde ingen kommentarer eller spørgsmål til beretningen, som dermed blev
taget til efterretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2020 til godkendelse samt budget for 2021
Kritisk revisor Jan Pedersen har gennemgået årsregnskab 2020 og ikke fundet anledning til
bemærkninger. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.
Mogens Seider oplyser, det foreliggende budget er baseret på 220 betalende deltagere på årets
konference 4.-5. november i Vejle. Der pt. solgt ca. 200 pladser. Med bestyrelse, oplægsholdere m.fl.
bliver det samlede deltagerantal 240-50. Generalforsamlingen godkendte budgettet.
Lise Poulsen spurgte, om selskabet har en underskudsforsikring, således at bestyrelsesmedlemmer
ikke hæfter personligt. Det aftales, at bestyrelsen undersøger sagen.
4. Forslag om vedtægtsændring
Vedtægtsændringen blev vedtaget.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Formand Mogens Seider blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlemmerne Bo Kristian Nielsen, Sven Preisel og Olga Runciman blev genvalgt.
Suppleant Lise Poulsen blev valgt som bestyrelsesmedlem.
6. Valg af 2 revisorer
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Jan Pedersen er valgt som kritisk revisor. Bestyrelsen forsøger at finde endnu en revisor, fx blandt tidl.
medlemmer af bestyrelsen.
7. Fastsættelse af kontingent
Kontingentsatser forbliver uændrede.
8. Evt.
Dirigent og formand takkede for god ro og orden.
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