
 

 

 

Referat af generalforsamling i Traumefaggruppen 23.01.12: 

 
Ad. 1 : valg af referent : Dorte Nielsen KPTP, Århus 

 

Ad. 2 : dirigent: Lotte Ørgren, RCT-Fyn 

 

Ad. 3 : Dagsorden godkendes, dog beder Mette Blauenfeldt om at få et ekstra punkt på dagsordenen 

vedr. muligheden for at slå Traumefaggruppen sammen med Integrationsfaggruppen. Dette bliver 

punkt 6 A. 

 

Ad. 4 : Godkendt 

 

Ad. 5 : Godkendt. De vigtigste punker er, studietur til London, som var en stor succes. Temadag i 

oktober om hvad arbejdet gør ved os blev flyttet til idag med Berit Rostbøll. 

 

Budgettet godkendt. I år er budgettet på 30.000 kr. minus underskud på 3667 kr. 

 

Ad. 6 A: Mette orienterer om integrationsfaggruppen og muligheden for at slå de to faggrupper 

sammen. De har 350 medlemmer, og får derfor et større tilskud fra foreningen. 

Der diskuteres fordele og ulemper. Da punket ikke er sat retmæssigt på dagsordenen, udskydes 

beslutningen til næste generalforsamling. 

 

Ad. 6 :  Annette, Lotte og Birgitte genopstiller og vælges. Desuden vælges Margrethe, der har været 

suppleant. 

Suppleanter bliver Louise og Lisbeth. 

Bestyrelses konstituerer sig selv. 

 

Ad. 7: Forslag til aktiviteter: 

• Studietur til Sverige eller Holland (hvor Mette har gode kontakter). 

• Opdatering af lovstof f.eks. med Susanne Beckgård Holm, som Sidsel har været i kontakt 

med. Der opfordres til, at nogen undersøger om det kan lade sig gøre i september/oktober, og giver 

besked til bestyrelsen, der så vil tage sig af det praktiske. 

• Ask Elklit - videnscenter/psykotraumecenter 

• Sven Thorsen - psykiater for traumatiserede flygtninge. 

• Mindspring 

• Internat indeholdende f.eks. lovstof, mindspring og runder f.eks. i begyndelsen af september. 

 

Ad. 8 :   

• overblik over medlemslisten via DS 

• Film af Jørgen Flindt Petersen om en albansk kvinde (varer ca. 1 time) - Kommer i DR2 

dokumania i marts. ”I krig med sigselv”, er frit tilgængelig på nettet under Traume.dk. 

• Der er lavet 6 små film der kan findes på traume.dk eller fås på DVD via Mette. 

 

 

 

Dorte Nielsen referent den 02.03.12 


