
 
Referat af generalforsamling i Faggruppen Psykiatri 
Afholdt i Vejle den 12. september 2019. 

 

1. Valg af dirigent:  
Birgit blev valgt. 
 

2. Formalia:  
Indkaldelse og varsling er sket rettidigt i juli måned. Louise og Finn vælges som 
stemmetællere i forhold til valg til bestyrelsen. 
 

3. Bestyrelsens beretning:  
Elisabeth fortæller om, at bestyrelsen det seneste år har været og fortsat er udfordret, 
da 7 medlemmer er blevet til 5. To af bestyrelsens medlemmer har af forskellige 
årsager valgt at træde ud.  
 
Elisabeth oplyser, at Dansk Socialrådgiverforening ønsker, at faggruppen skal have et 
større samarbejde med de andre faggrupper, der ligger tæt op af os. Det tydeliggøres 
også ved, at f.eks. faggruppeuddannelsen i Hornstrup ligeledes havde opgaver og fokus 
på vidensdeling med både andre faggrupper og medlemmer på andre områder.  
 
Elisabeth beretter om hendes deltagelse i faggruppeformandsmødet, hvor der blev 
drøftet input til indholdet af de kommende Socialrådgiverdage i oktober.  
 
Elisabeth beretter om, at bestyrelsen har et ønske om og arbejder med at brede 
arbejdet ud mere bredt og invitere medlemmerne ind. Vores faggruppe tænkes ind i 
flere og flere forum, der har berøringsflader med psykiatrien, hvor vi også spørges i 
forhold til input på høringssvar fra ledelsen, der arbejder det videre ind i det politiske 
forum. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 

4. Indkomne forslag: 
Bestyrelsen har indsendt forslag om navneændring fra ”Psykiatrifaggruppen” til ”Fagligt 
selskab for psykiatrisocialrådgivere”.  
Det blev enstemmigt vedtaget. 
 

5. Regnskab for 2018 og budget for 2019: 
Marian fremlægger både regnskab og budget. Begge dele blev godkendt. 
 

6. Valg til bestyrelse og suppleanter: 
Cira, Marian og Kjeld stillede op og vælges ind som faste bestyrelsesmedlemmer. Ingen 
yderligere stillede op, hvorfor der ikke blev valgt nogle suppleanter.  
 
Det besluttes, at der i forbindelse med temadagen i december indkaldes til 
ekstraordinær generalforsamling med henblik på at få indvalgt 2 nye medlemmer til 
besættelse af de 2 ledige suppleantposter. Der er behov for en fuldtallig bestyrelse for 
at sikre et optimalt udbytte af bestyrelsen muligheder og for at løfte arbejdet bredt. 
 

7. Evt.: 
Der spørges ind til, hvorfor der er så få tilmeldte til konferencen. Bestyrelsen har ikke 
et endegyldigt svar herpå, men kan berette om, at der er sendt materiale ud om 



konferencen mere bredt i år til samtlige medlemmer. Dog uden den ønskede effekt om 
flere tilmeldinger. Det er et emne, der vil blive arbejdet videre med i bestyrelsen. 
 
/Referent Pia Hasselstrøm 
 
   

   


