Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi
Ordinær generalforsamling, 31. januar, 2011, kl. 18-19.30.
Sted: Psykologforeningen, Stockholmsgade 27, København
Tilstede:
Malcom Bang, Jane Bruun, Shahram Panah Elahi, Gorm Hetmar, Tytte Hetmar, Jan
Ivanouw, Benny Karpatschof, Guido Makransky, Anders Bech Christiansen.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent og referent.
Godkendelse af dagsorden.
Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
Godkendelse af regnskab for 2010.
Fastlæggelse af arbejdsopgaver det kommende år.
Godkendelse af budget og kontingent.
Valg af bestyrelse og suppleanter.
Eventuelt.

Ad 1)
Dirigent: Tytte, referent: Anders.
Ad 2)
Dagsorden godkendt.
Ad 3) Beretning om selskabets aktiviteter i det forløbne år (2010).
Gorms beretning kan downloades fra selskabets hjemmeside:
forskningsmetode.dk (vælg punktet ‘organisation’, og scroll ned til ‘generalforsamling’).
Nogle hovedpunkter:
● Et år med vanlig høj aktivitet. Seks medlemsarrangementer.
● Ca. 25% medlemsfremgang (58 mod 47 året før).
● Anskaffelser: trådløst mikrofonudstyr (defekt ved modtagelse, nu repareret)
● Fremadrettet, 2011:
○ DP inddrager i stigende grad faglige selskaber i faglige spørgsmål og har
f.eks. henvendt sig til PSF mhp en ekspertvurdering i en konkret sag.
○ Selskabet er blevet bedt om at kommentere på DP’s udspil til principerklæring
for evidensbaseret praksis (der afholdes et medlemsmøde 7. feb. i den
forbindelse).
Beretningen godkendtes med bifald.

Ad 4) Godkendelse af regnskab for 2010
Shahram (selskabets kasserer) fremlagde årets regnskab.
Regnskabet kan hentes her: http://forskningsmetode.dk/gf2011/psf_aarsregnskab_2010.xls
(360kb)
Bemærkninger:
● Selskabet har en god økonomi. Vi kan overføre ca. 9800 kr til 2011.
● Et par regninger fra 2010 (vingaver til foredragsholdere) var ikke indløbet til kasseren
i tide. De afregnes så i 2011.
● Den årlige udgift til webhotel 3500kr er, fra og med 2011, reduceret til ca. 400kr pga.
skift af leverandør.
Forsamlingen tilsluttede sig regnskabet med bifald.
Tytte: formelt skal generalforsamlingen ikke godkende regnskabet, det ligger i DP’s regi nu.
ad 5) Arbejdsopgaver det kommende år (2011)
Forårets program ligger allerede fast. Gorm nævnte en række ideer til arrangementer, som
er indløbet fra medlemmer, og som bestyrelsen vil arbejde på at realisere til efteråret.
Forsamlingen blev konsulteret om yderligere ideer og input:
Malcolm
● Orienterede om sammenslutningen Association for Psychological Science, (http://
www.psychologicalscience.org/) - en international sammenslutning som virker for at
udbrede viden om videnskabelige forskningsmetoder i psykologi, bl.a. gennem en
række tidsskrifter. Alle kan blive medlem.
● Orienterede om at den nys oprettede psykologuddannelse på Odense (Syddansk)
Universitet, ulig de ‘gamle’ psykologuddannelser, har indlagt metodeundervisning på
alle moduler. Det styrker læringen hos de studerende (men rummer også praktiske
problemer)
● Malcom foreslog at selskabet skulle afholde nogle foredrag som, både mht
emne og niveau, var målrettet psykologistuderende. Måske kunne et af sådanne
arrangementer henlægges til Odense.
● Kunne der være interesse for at skabe en (tværfagligt) dansk netværk/
interessegruppe for Structural Equation Modeling?
● Forslag: et arrangement om den kommende DSM-V, som er i en spændende
udvikling i form af en dimensional tilgang til personlighedsforstyrrelser.
Jan
●

Foreslår et arrangement om metodeundervisningen på psykologiske universitetsudd.
som henvender sigt til alle fire uni’er. Hvis tiltaget skal gælde både kvalitativ og
kvantitativ metode, så bedst at splitte i to møder.

Shahram
● Spørgsmål om evidensbasering er særlig relevant og aktuelt indenfor psykiatrien,
f.eks. er kognitiv terapi på vej til at blive dominerende terapiform, fordi den
er ‘evidensbaseret’. Shahram kunne godt tænke sig et arrangement om hvordan

medicinske forskningsidealer påvirker psykologien.
Gorm
● Et arrangement, som kritisk diskuterer ætiologi og historisk/samfundsmæssig
kontekst for nogle af de ‘store diagnoser’, f.eks. autisme (i forlængelse af efterårets
arrangement om ADHD).
Tytte
●

Andre faggrupper end psykologer kan nu certificeres til brug af visse kognitive prøver
(s.k. ‘mini-wisc’). Hvad kan vi stille af krav til dem, der anvender sådanne test?
Spørgsmålet rummer både fagpolitiske og kvalitetsmæssige/etiske aspekter. Er det
noget vi skal være opmærksom på i selskabet?

Bestyrelsen vil arbejde videre med de forskellige input og forslag.
Ad 6) Budget og fastsættelse af kontingent
Forsamlingen vedtog følgende budget:
Anskaffelser
Kontorhold

8000 kr.
500 kr.

Porto

1500 kr.

Medlemsarrangementer:

4000 kr.

Møder, inkl. GF

1000 kr.

Diverse:

5000 kr.

Fastsættelse af kontingentets størrelse:
Det blev vedtaget at fastholde årskontingentet på 100kr for færdiguddannede og 50kr. for
studerende. Beløbet har været uændret i hele selskabets historie.
ad 7) valg til bestyrelsen:
Bestyrelsen modtog genvalg:
Bestyrelsesmedlemmer: Gorm, Henriette, Jan, Jane, Shahram, Anders.
Suppleanter: Benny, Tytte.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer ved førstkommende
bestyrelsesmøde.
ad 8) Intet til evt.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Aftenen fortsatte med et interessant foredrag v. Benny om estimation af responsbias.

