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Referat fra den ordinære generalforsamling i SPBU d.12.11. 2016 kl.15.30- 16.30 

Selskab for Psykopatologi hos børn og unge afholder ordinær generalforsamling i DPs lokaler, Fiskergade 
41, Aarhus: 

Tilstede er styrelsen, med afbud fra Gunvor Brandt, Region Midt.  I alt tilstede 8 personer. 

 

- Dirigent er Anette Anbert, referent er Ann-Janet Hansen 

- Referat fra 2015 godkendes. 

- Vedtagelse af dagsorden 

- Formandens beretning v/ Linette Frølich Møller. Den blev godkendt. Det var et særligt år for SPBU med 
10 års jubilæum, som blev fejret med stor succes. SPBU gav mange høringssvar, som er blevet anvendt 

konstruktivt. SPBU anbefaler desuden medlemmer til udvalg, m.fl. Endelig blev det første hold special-
psykolog færdiguddannet. Alt dette ud over styrelsens deltagelse i udvalg, m.m Styrelsens arbejdsopga-

ver i det kommende år v/Linette Frølich Møller (se formandens beretning) 

- Regnskab for 2015 v/ kasserer Helle Jørgensen Lolli. Regnskabet er godkendt. Vi har et overskud. Vi 
ønsker at anvende dette til at afholde arrangementer for vore medlemmer. 

- Budget for 2017 v/ kasserer Helle Jørgensen Lolli. Vi vil gerne overføre et mindre beløb til 2017 mhp. 
arrangement i foråret 2017 og vi afklarer, om der skal søges dispensation til dette. Alle medlemmer med 
tilgodehavener bedes indsende bilag til kasserer, før årets udløb. 

- Fastsættelse af kontingent for 2017 v/ kasserer Helle Jørgensen Lolli. Kontingent fastholdes på det ak-

tuelle niveau på 100 kr / årligt 

- Valg til styrelsen. Gunvor Brandt træder ud. Signe Damgaard stiller op og hendes motiverede brev op-
læses ved Generalforsamlingen. Signe vælges og formanden giver beskeden videre.  

Styrelsen konstitueredes:  

Formand: Linette Frøhlich Møller, Region Midtjylland 

Næstformand: Annette Anbert, Region Sjælland 

Kasserer: Helle Jørgensen Lolli, Region Hovedstaden 

Sekretær: Ann-Janet Hansen, USP repræsentant, Region Nord 

Gitte Andersen, Region Hovedstaden.  

Mette Raun Hansen, Region Syd 

Ditte Lammers Vernal, Region Nord 

Pusjka Helene Cohn, Region Midt 

 

- Evt. Ann-Janet Hansen fremlægger henvendelse fra studerende på RUC og Ann-Janet vender tilbage 
med svar. 
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