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Referat af Generalforsamling i Dansk Retspsykologisk Selskab d. 4.5.2015 
I Dansk Psykolog Forenings lokaler, København 

 
 
Til stede for bestyrelsen: 
Iris Dam, Lars Bjerggaard samt Louise Oxenbøll (suppleant) 
 
 

1. Valg	  af	  dirigent	  og	  referent	  
Bestyrelsen foreslog Lars som dirigent og Louise som referent. Forsamlingen accepterede. 
 

2. Godkendelse	  af	  dagsorden	  
Dagsorden godkendt 
 

3. Beretning	  om	  selskabets	  virksomhed	  i	  det	  forløbne	  år	  
Beretning aflægges af Iris Dam pgra formandens fravær. 
I 2014 afholdt selskabet et seminar af Sheilagh Hodgins om subtyper af psykisk syge kriminelle 
Bestyrelsen har afholdt tre telefonmøder og 2 bestyrelsesmøder. 
Bestyrelsen har arbejdet med opsætning af hjemmesiden www.retspsykologi.dk og planlægning af 
nye arrangementer. 
Vedrørende hjemmesiden undersøges det pt om der er mulighed for en lukket del for 
medlemmerne, fx til slides efter foredrag.  
Bestyrelsen har desuden ført tilsyn med arbejdsgruppen for videreuddannelsen. Der ligger nu et 
skelet for videreuddannelsen, som skal sammenskrives, og herefter godkendes af bestyrelsen. 
Der bliver fra et medlem spurgt til videreuddannelsen, særligt om hvorvidt det er en 
specialistuddannelse. Iris svarer at DP ikke har ønsket at etablere en retspsykologisk 
specialistuddannelse, men at det bliver en såkaldt ekspertuddannelse. Uddannelsen bliver 2 årig, 
bestående af 6 moduler a 3 dage. 
Et andet spørgsmål fra samme medlem vedrører hvorfor selskabet har ikke anvender selskabets 
side på dp.dk og muligheden for et lukket forum via Mit DP. Iris svarer at bestyrelsen har haft et 
ønske om at kunne etablere en overskuelig og udbygget hjemmeside med undersider, hvilket ikke 
er muligt med DP’s hjemmeside. Det lukkede forum Mit DP eksisterede ikke, da bestyrelsens 
arbejde med hjemmeside blev søsat. 
 

4. Regnskab	  2014	  
Kasserer Iris aflagde redegørelse for regnskabet. Arrangementet med Hodgins udgjorde den 
eneste større udgift i 2014. Herudover var der afsat en sum til Logan-workshoppen, som blev 
afholdt januar 2015.  
Iris påpeger at det er vigtigt at medlemmerne opgiver deres DP-medlemsnummer til kasseren, da 
det er på baggrund af antal medlemsnumre, at selskabet modtager tilskud fra DP. 
 
Et medlem spørger hvor mange medlemmer selskabet har. 
Iris svarer pt 64 medlemmer, heraf 8 studerende. 
Medlemstallet har været stabilt i mange år. 
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Der er ikke øvrige kommentarer til regnskabet 
 

5. Behandling	  af	  indkomne	  forslag	  
Bestyrelsen foreslår at hæve medlemskontingentet fra 200 kr./år til 300 kr./år for kandidater, og 
fra 100 kr./år til 150 kr./år for studerende. 
Bestyrelsens begrundelse er at man har et ønske om hvert andet år at kunne invitere en 
international kapacitet, udover de ca. 2 mindre årlige arrangementer med lokale foredragsholdere. 
 
Et medlem argumenterer mod bestyrelsens forslag, med den begrundelse at et lavt kontingent 
giver mulighed for at deltage i flere selskaber. 
Et andet medlem argumenterer for at det foreslåede kontingent-niveau modsvarer de øvrige 
faglige selskabers, og støtter dermed bestyrelsens forslag. 
Et tredje medlem støtter også forslaget og påpeger at DRS er det eneste faglige selskab for 
retspsykologer i Danmark, og mener at det er værd at betale til. 
 
Forslaget går til afstemning. Adspurgt er der ingen der vil kræve en anonym, skriftlig afstemning, 
hvorfor den foretages ved håndsoprækning. 
15 stemmer for bestyrelsens forslag. 
1 stemme mod bestyrelsens forslag. 
1 undlader at stemme. 
Forslaget om forhøjelse af det årlige kontingent er dermed vedtaget med effekt fra 2015 
kontingentet, der opkræves medio 2015. 
 
Et medlem spørger til pensionistrabat. Iris fortæller at dette vil kræve en vedtægtsændring, 
hvilken skal fremsættes til næste GF.    
 
Louise Svendsen, som repræsentant for Kreds Kbh/Frb, foreslår et samarbejde om relevante 
kurser, så udgifter kan deles og tilskuerskaren kan udbredes. 
 

6. Fremtidige	  arrangementer	  
Louise orienterede om det kommende arrangement d. 23.10.15, hvor psykolog Kristina Kepinska 
vil holde foredrag om politiets afhøringsmetoder. 
Lars orienterede om status for det planlagte Batemann-arrangement, som bestyrelsen håber på at 
kunne afvikle i 2016, når Batemann et al. er tilgængelige for kurser igen. 
 

7. Valg	  af	  bestyrelse	  
Malene Suneson genopstiller ikke. Herudover er Louise Oxenbøll, Camilla Kunz og formanden 
Liselotte Pedersen på valg. Alle genopstiller. 
Lars præsenterer de bestyrelsesmedlemmer der ikke er til stede. 
Et medlem i salen Ulla Damgaard-Sørensen vælger at stille op. Der er ikke andre der opstiller. 
 
Stemmesedler uddeles, hvorpå alle stemmeberettigede skriftligt kan afgive to stemmer. To 
medlemmer i salen tilbyder sig som optællere. 
Stemmefordeling: 
Liselotte Pedersen 16  
Louise Oxenbøll 9  
Ulla Damgaard-Sørensen 5 
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Camilla Kunz 4 
 

8. Eventuelt	  
Forslag fra medlemmerne til fremtidige arrangementer: 
Workshop/masterclass i PCL-R, fx med Stephen Hart (" Kommentar fra bestyrelsen: bemærk at 
PCL-R og CAPP ikke længere kræver certificering) 
Malingering/simulation af psykisk sygdom 
Behandling af psykisk syge i historisk perspektiv, fx med udgangspunkt i ny udgivelse ”Anbragt i 
historien” 
Personlig fortælling ved rocker (dagens foredragsholder Bjarke Overgaard vil gerne formidle 
kontakt) 
Radikalisering 
  


