
Referat fra generalforsamlingen i Fagligt selskab for 

Psykiatrisocialrådgivere 

Afholdt på Munkebjerg Hotel den 16.september 2021 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Formalia 

3. Bestyrelsens beretning 

4. Indkommende forslag 

5. Regnskab og budget 

6. Valg til bestyrelsen:  

På valg er:   

Marian Vittrup (modtager genvalg) 

Kjeld Loftager (modtager genvalg) 

Christina Lange Petersen, suppleant (modtager valg til bestyrelsen) 

7. Eventuelt 

 

Ad 1: Birgit Boisen blev valgt til dirigent. Kjeld Loftager til referent 

Ad 2: Dirigenten oplyste om lovligheden i indkaldelsen med hensyn til tidsperspektiv og 

punkter. 

Ad 3. Elisabeth fremlagde beretningen med følgende nedslag. 

A. Året har været præget af Covid 19, hvilket jo også sidste års Landskonference 

bar præg af med antal afbud. 

B. Vi måtte aflyse det sædvanlige arbejdsseminar i januar og arbejdet i bestyrelsen 

har været noget usædvanligt med onlinemøde og kun få fysiske møder. Det har 

givet os væsentlige erfaringer med online møder - sikker på samme vis som alle 

andre. Godt til noget og mindre godt til andet. Doig har vi manglet fysisk at se 

mere til hinanden end det som har været os givet. 

C. Landkonferencen har vi planlagt som en anderledes konference og i tæt 

samarbejde med DS. Det vil I mærke mere til i morgen. Vi har som I har set 

inddraget borger perspektivet, pårørendeperspektivet mv. Noget vi helt sikker vil 

arbejde videre med. Da vi indtil videre kun har haft gode oplevelser med kontakt 

til brugerorganisationer og DS centralt. 

D. Webinarer: Som optakt til LK har vi afholdt som noget nyt flere webinarer med 

aktører på LK. Dette koncept vil vi helt sikkert arbejde videre med. 

E. Temadage: vi har afholdt temadag med STOF og hjemløse i Odense i sep, hvor 

temaet var brugerinvolvering.  

              Samarbejde med andre faggrupper og selskaber vil vi fortsætte med ift fælles 

temaer. 

F. Formidlingsplatforme: Vi har gennem flere år ønsket at komme mere i kontakt 

med vore medlemmer. Vi har besluttet at ruske mere op i vor FB side og lægge 

mere ud der. Samtidigt har DS oprette et E-netværk som vi har tænkt os at                                                                                        

benytte til faglige og organisatoriske spørgsmål. Samt ikke mindst at orientere 

medlemmer om arbejdet i Fagligt selskab for Psykiatrisocialrådgivere - herunder 

planlagte arrangementer som webinnarer, temadage. 

G. Bestyrslsen har deltaget i forskellige fora som videnspersoner og udsendt af DS – 

henholdsvis i Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen 

H. Ingen høringssvar i perioden 

I. Vi har indledt et samarbejde med de studerende som deltager i LK i år. Dette 

samarbejde vil vi udbygge efter nærmere aftale med de studerende samt DS. 



J. Vi har i år samarbejdet tættere med DS’s konsulenter end tidligere prøvet. Dette 

har virkelig været en positiv oplevelse, hvilket I nok især i morgen vil drage nytte 

af. 

K. Samarbejde intern i Selskabet: til dette er det kun at sige. Inspirerende. Seriøst. 

Sjovt  

 

Beretningen anrerkendt og gokkendt. 

 

Ad 4: der rer ikke fremkommet forslag til behandling på generealforsamlingen. 

 

Ad 5: Marian fremlagte regnskabet og budgettet. Der har været et mindre forbrug end 

forudset, så der vil blive sendt penge til DS i retur. 

Regnskabet samt budget godkendt 

 

Ad 6: valg:  

Marian Vittrup og Kjeld Loftager modtog genvalg. 

Christine Peterson blev valgt til bestyrelsen. 

Cira Madsen blev valgt som suppleant til bestyrelsen 

Helle Thornberg blev valgt som suppleant til bestyrelsen 

Bestyrelsen består således nu af: 

Elisabeth Brix 

Marian Vittrup Andersen 

Finn Brandt 

Pia Hasselstrøm 

Christina Peterson 

Kjeld Loftager 

Suppleanter:  

Cira Madsen - 1. suppleant 

Helle Thornberg - 2. suppleant 

 

Ad 7: Intet at bemærke 

 

 

Referent: 

Kjeld Loftager   

 

 

 

 

                    

      

 


