
 

 

Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 

Generalforsamling 
Mandag d. 25. Januar 2010 kl. 18 

 

Til stede: Gorm, Shahram, Jane, Henriette, Anders, Jan, Benny, Tytte, Michael, Carina 

DAGSORDEN 
1. Valg af dirigent og referent 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 

4. Godkendelse af regnskab for 2009 

5. Fastlæggelse af arbejdsopgaver det kommende år 

6. Godkendelse af budget og kontingent 

7. Valg af bestyrelse og suppleanter 

8. Eventuelt 

 

REFERAT 
Ad 1. Valg af dirigent og referent 

Michael & Henriette 

Ad 2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

Ad 3. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 

Gorm berettede. Om aktiviteterne i 2009 og omtrentligt hvad vi har planlagt for 2010.  

Kommende arrangementer i formskeen 

A. David Faurholt: savner kun dato, 



B.  Birgitte Holm Sørensen kunne ikke komme i foråret men muligvis til efteråret (om 
forløbsundersøgelser, films påvirkning, censur).  

C. Eventuelt arrangement med Peter Weber Hartmann 

Artikel på vej om at lave survey-undersøgelser via google 

Anders forbereder en artikel om at generere surveys gratis via google. 

Diskussionsforum 

Der opstod en diskussion om mailvekslinger, der går ud til alle. Tidligere var der klager over 
mængden af mails, og pludselig ophørte alle mails til medlemmer. Flere af de tilstedeværende 
savner diskussioner i åbne fora.  Det forum eksisterer i en eller anden forstand (der er en mail, der er 
dedikeret til dette), men folk bruger det bare ikke længere. Og nu fungerer ”reply” sådan, at mailen 
kun går tilbage til den, der sendte den oprindelige mail, og ikke til alle længere (så skal man bruge 
”reply all”). 

Gaven 

Vi har tænkt os at barsle med en ny ekstern side, hvor der bliver et åbent diskussionsforum. Der var 
interesse for dette. 

Gaven til alle medlemmer af selskabet er ”Festskrift til Benny Karpatschof”. Bogen foreligger endnu 
ikke trykt men er på vej og vil blive sendt ud. 

Medlemsudvikling : 

Der var 43 medlemmer ved sidste optælling. Et lille selskab med et så særpræget fokus, at vores 
virksomhed kun engagerer en niche blandt psykologer. Vi bliver nødt til at gøre forskellige ting for at 
opretholde aktiviteten og holde medlemstallet oppe. Hvervning af nye medlemmer... skulle vi være 
mere direkte? For eksempel annoncere i Psykolog Nyt? Lave artikel for at varme op til arrangement? 
Gøre reklame for vores hjemmeside, hvor der jo faktisk findes en masse spændende abstracts fra 
tidligere arrangementer? 

Ad 4. Godkendelse af regnskab for 2009 

Overskriften ikke helt vejledende, da det i virkeligheden drejer sig om en orientering, fordi 
regnskabet bliver lavet fra centralt sted (hun hedder Sonja). 

Shahram gennemgik regnskabet. 

Ad 5. Fastlæggelse af arbejdsopgaver det kommende år 

Benny havde et forslag: Vi kunne fejre Rasch’ bog op til Rasch-konferencen i juni 2010. 

Ad 6. Godkendelse af budget og kontingent 

Det blev overvejet at hæve kontingentet, men medlemstallet taget i betragtning, blev det vedtaget 
at fastholde de 100 kr.  Man kan overveje med udsendelsen af ”Festskrift til Benny” at opfordre 
medlemmerne til at donere lidt ud over de 100 kr., som kontingentet er. 



 

Ad 7. Valg af bestyrelse og suppleanter 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Gorm Hetmar, Shahram Elahi Panah, Anders Bech Christensen, Jan Ivanouw, Jane Bruun og 
Henriette Kirkeby 

Suppleanter:  

Carina Hansen og Tytte Hetmar 

Associerede medlemmer:  

Janni Niclasen og Benny Karpatschof 

Ad 8. Eventuelt 

Intet – andet end pizza til de fremmødte 
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