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Referat fra generalforsamlingen d. 28. september 2017 i Kolding 
 
Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent og stemmetællere 
3. Godkendelse af dagsorden 
4. Formandens beretning 
5. Fremlæggelse af  regnskab og budget 
6. Fastlæggelse af størrelse af kontingent 
7. Sociale medier og benyttelse af disse 
8. Vision for medlemsbladet ”Psykiatrisk Sygepleje” 
9. Frivillige hjælpere til afholdelse af konferencer mm 
10. Forslag til vedtægtsændringer – Æresmedlem 
11. Indkomne forslag 
12. Evt. 

 
Ad.1. Dirigent: Morten Hartvig Petersen 
 
Ad.2. Referent Birgitte Lundberg. Stemmetællere: Kitte Hay og Inge Voldsgaard 
 
Ad 3. Dagsorden godkendt 
 
Ad.4. Formanden fremlægger beretning.  
Fokus i år har været foreningens 100 års jubilæum og involvering af medlemmerne bl.a. ved 
afvikling af bestyrelsesmøder rundt om i landet.  
Beretningen godkendt. Se hjemmesiden. https://dsr.dk/fs/fs11 
 
Ad.5. Regnskab og budgettet fremlægges. Regnskab og budget godkendt, men ønsker om at 
vise et balanceret regnskab i en mere bruger venlig version næste år. Se hjemmesiden. 
 
Ad.6. Det vedtages at størrelsen af kontingentet bibeholdes.  
Vi ønsker at rekruttere flere medlemmer frem for at hæve kontingentet. 
Der er forslag om et differentieret opkrævningsbeløb for henholdsvis PBS og alm. Girokort.  
Håndteringen af medlemskartoteket, herunder opkrævning af kontingent administreres 
manuelt og tager meget tid og er sårbart, når medlemmer skifter mailadresse og ikke får givet 
besked til foreningen. 
 
Ad.7. Drøftelser af sociale medier  
Det Faglige Selskab har hjemmeside, en facebook gruppe og kan følges på Twitter #? 
Der er især debat om hvorvidt facebookgruppen skal forblive en åben gruppe eller være en 
lukket gruppe for medlemmer af fagligt selskab/ psykiatriske sygeplejersker. Bestyrelsen 
takker for alle input og vil overveje beslutningen. Input handler bl.a. om at medlemmerne på 
den ene side gerne vil drøfte holdninger blandt sygeplejersker og på den anden side gerne vil i 
dialog med omgivelserne. Man oplever sig overrasket, når man bliver overfaldet verbalt på 
grund af et bestemt synspunkt. Man syntes ikke det er tydeligt at siden også er for ikke 
medlemmer. Det besluttes at bestyrelsen skal drøfte formålet med gruppen igen. Indtil videre 
forbliver gruppen lukket. 

https://dsr.dk/fs/fs11
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Ad.8. Det er bestyrelses opfattelse at medlemsbladet bliver læst og er efterspurgt ude i 
praksis. Den ny redaktør, Christian Delcomyn for ros for det store arbejde og for det ny 
elektroniske lay out. Der er udviklingsmuligheder i forhold til at gøre bladet mere virtuelt.  
 
Ad.9. Bestyrelsen ønsker en pulje af frivillige hjælpere til bl.a. til praktisk hjælp ved afvikling 
af kongressen for Horatio, der skal afholdes i DK i 2019. (Horatio = sammenslutning af 
europæiske psykiatriske sygeplejersker)  
Flere meldte sig og der blev nedsat en arbejdsgruppe, men der er plads til flere. Lene Berring 
indkalder gruppen til et møde. 
 
Ad.10. Bestyrelsen stillede forslag om muligheden for at indstille et æresmedlem som har 
gjort et stort arbejde for psykiatrisk sygepleje. Dette blev vedtaget. Hvilket medførte 
vedtægtsændringer. 
 
Ad.11. Ingen indkomne forslag 
 
Evt.   Intet 


