Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi
Ordinær generalforsamling, 25. januar, 2012, kl. 18-19.30.
Sted: Psykologforeningen, Stockholmsgade 27, København
Til stede:
Jane Bruun, Shahram Panah Elahi, Gorm Hetmar, Tytte Hetmar, Jan Ivanouw, Tine Nielsen,
Guido Makransky, Steen Frandsen, Martin Stolpe Andersen, Peter Kristian Jacobsen, Steen
Frantzen, 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 2011.
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) Godkendelse af dagsorden
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var annonceret i henhold til vedtægterne,
og at der ikke var indkommet forslag til dagsordenen. Dagsorden godkendt.
Ad 3) Beretning om selskabets aktiviteter i det forløbne år (2011).
Gorms beretning kan downloades fra selskabets hjemmeside:
forskningsmetode.dk (vælg punktet ‘organisation’, og scroll ned til ‘generalforsamling’).
Nogle hovedpunkter:
● Der blev afholdt syv medlemsarrangementer. Temaer:
○ Fire arrangementer vedr. måleproblemer ifm testning
○ To arrangementer vedr. kropsfænomenologisk praksis
○ Et medlemsmøde vedr. DP’s principerklæring om evidensbaseret praksis
● Arrangementer i støbeskeen (2012):
○ Flemming Balvig (krimonolog): ‘hvordan bevares en videnskabelig optimisme
i en videnskab, hvis fund aldrig tages alvorligt’.
○ Henning Olsen (sociolog): “Tallenes talende tavshed”
● Anskaffelser:
○ Bærbar pc til mødereferater og statistikprogrammet Mplus
● Medlemsudvikling: de aktuelle tal ikke tilgængelige ved GF, men der har over de
sidste år været fremgang i antallet af medlemmer.
● Beretningen blev godkendt med bifald.
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Ad 4) Godkendelse af regnskab for 2011
Shahram (selskabets kasserer) fremlagde årets regnskab.
Hovedpunkter:
● Indtægter (medlemsbidrag og tilskud fra DP): kr. 18.595,77
● Større anskaffelser (Mplus og bærbar pc): kr. 6.769,95
● I alt udgifter: kr. 9.005.
● Overføres til næste år: kr. 19.390,76
● Gorm har en del uafregnede bilag - vingaver til oplægsholdere - som ikke er nået at
komme med i regnskabet - disse må dækkes i 2012.
Ingen bemærkninger til regnskabet, som forsamlingen tilsluttede sig med bifald.
Generalforsamlingen skal formelt set ikke godkende regnskabet (det ligger i DP’s regi nu).
ad 5) Arbejdsopgaver det kommende år (2012)
Forsamlingen blev konsulteret om yderligere ideer og input:
Jan
●
●

Genudgivelse af Torsten Ingemans doktordisputats i elektronisk format på selskabets
hjemmeside. En studerende har skannet siderne ind. OCR og layoutarbejde resterer.
Kursus i Mplus. Forsamlingen havde en række ideer/forslag til dette kursus:
○ Steen: foreslår at kurset giver point i specialistuddannelse? Gorm: et stort
administrativt arbejde, men formentlig mulig
○ Gorm: kurset kunne evt. følges op med efterfølgende konsulentbistand fra
læreren, financieret af selskabets midler.
○ Tine: kurset kunne spredes over flere dage / moduler, så man har lejlighed til
selv at arbejde med tingene ml. hver gang.

Martin
● Der er ikke særlig mange studerende repræsenteret i selskabet. Kunne man gøre
noget for at tiltrække flere studerende?
● Peter, der medlem af bestyrelsen i Selskab for Eksistentiel Psykoterapi, oplyste at
dette selskab oplevede stor tilstrømning til arrangementer, efter selskabet begyndte
at annoncere på Facebook, og at det typisk var yngre deltagere, der kom af den vej.
Linked’In blev også nævnt som relevant kanal for annonceringer.
Tine
● Arbejde med tidspunkter for selskabets arrangementer - kl. 19:30 kan være for sent
for nogle.
Shahram
● Man kunne evt. diske op med lidt spiseligt ved selskabets arrangementer, som jo
ligger tæt på spisetid.
Bestyrelsen vil arbejde videre med de forskellige input og forslag.
Ad 6) Budget og fastsættelse af kontingent
2

Forsamlingen vedtog følgende budget:
Anskaffelser

7.000 kr.

Kontorhold (kuverter, psf-folder, mv)

1000 kr.

Kontorhold 2 (hjemmesideadm)

1000 kr

Porto, gebyrer (bank)

800 kr.

Medlemsaktiviteter

10.000 kr.

Andre udgifter/buffer

18.090 kr.

Diverse:

37.980 kr.

Bemærkninger/kommentarer:
Peter luftede bekymring om at DP, pga krisetid, kunne fristes til at skære i bidraget til faglige
selskaber. Tytte/Gorm: relevant bekymring, men vi har ikke hørt om, at det skulle være
på vej. Forsamlingen konstaterede, at i givet fald, så har det kommende års budget en vis
buffer.
Fastsættelse af kontingentets størrelse:
Årskontingentet fastholdes uændret på 100kr for færdiguddannede og 50kr. for studerende.
ad 7) valg til bestyrelsen:
Følgende blev valg til selskabets styrelse. Der var ingen modkandidater:
Styrelsesmedlemmer: Gorm, Tine, Peter, Jan, Shahram, Anders.
Suppleanter: Tytte, Henriette Kirkeby (Henriette in absentia - fraværende pga. sygdom).
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 spændende foredrag v. Gorm under titlen: ”ADHD’er - dem laver vi
da selv!”
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