
Referat af NAPSOs generalforsamling mandag den 23. april 2018. 
 
1) Eva Thoft blev valgt som dirigent 
 
2) Formanden fremlagde bestyrelsens beretning: 
 
NAPSOs generalforsamling d. 23/4 2018 

Bestyrelsens beretning: 
 
Bestyrelsens sammensætning 2017-18: 
Steen Visholm, formand, fra MPO,  
Thomas Birkholm, kasserer, fra OPU/IGA. 
Maja Wiberg, næstformand valgt til 2018 
Adam Jørgensen, - valgt til 2018, trak sig pga. sygdom i efteråret 2017 
Henriette Humlebæk, suppleant - valgt til 2018, har fungeret som suppleant for Adam  
Anette Højgaard Jønson, valgt til 2019 
Jens Poder, revisorsuppleant 
 
Bestyrelsesmøder 2017-18: 
29-08-2017 Konstituerende bestyrelsesmøde  
29-11-2017      Møde i tilknytning til arr. om Kærlighed og ensomhed i arbejdslivet 
15-01-2018  Møde i tilknytning til Lyttepost 
19-03-2018 Møde i tilknytning til arrangement om Angst æder samfund op 
23-04-2018      Møde i tilknytning til  Generalforsamling 
 
NAPSO arrangementer 2017-2018: 
08-05-2017 Generalforsamling – VerdensKulturCentret, Kbh. N 

NAPSO holder generalforsamling med fagligt arrangement: Action Learning som katalysator 
for dobbelt fokus på opgave og proces. 
Ved Lotte Svalgaard og Dorte Sandager 
 

29-11-2017 Faglig aften i NAPSO –  
"Kærlighed og ensomhed i arbejdslivet". Ved Annemette Hasselager og Birgitte Bonnerup. 
Christianshavns Beboerhus  

15-01-2017   NAPSO lyttepost –  
NAPSO afholder i samarbejde med OPUS/London Lyttepost om Danmark og verden i 
begyndelsen af 2018. Christianshavns Beboerhus,  

19-03-2018 Faglig aften i NAPSO – 
Angst æder samfund op - Psykologiske perspektiver på udviklingen i Danmark og verden 
netop nu. Ved Anne Lindhardt. Mandag den 19. marts 2018 kl. 19:30 - 21:30 
VerdensKulturCentret Nørre Allé 7, 2200 Kbh. N 

 

Fremmødet har været pænt stigende.  
NAPSO er som repræsentant for OPU, MPO og NAPSO (ved Thomas med Anette som suppleant) gået med i 
projekt Nordisk Netværk for Grupperelasionskonferencer. Netværket arrangerer i samarbejde med AGSLO 
dets første åbne arbejdskonference 7. – 10. november 2018 

http://napso.dk/2017/04/21/generalforsamling-mandag-8-maj-2017/


Siden sidste GF er følgende 9 blevet medlemmer af NAPSO: Heidi Sørensen, Peter Tvermoes Meier 
Andersen, Ouarda Henriksen, Anne-Christine Lund, Inge Møll Pedersen, Kim kabat, Erik Damgaard, Lone 
Bløcher Kjøge og Tommy Rolf Lorenzen. 

 
PBV 
Steen Visholm 
Formand 

 
Der blev stillet spørgsmål om antal medlemmer. På LinkedIn er der ca. 200 medlemmer i NAPSO-
gruppen. Pga. kassererens sygemelding var der en vis uklarhed over antal medlemmer in good 
standing. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
3) I kassererens fravær fremlagde formanden foreningens regnskab for 2017: Der er et mindre 
minus pga. udgifter til hjemmeside. 
 
4) Budgettet for 2018 skønnes at være som 2017, dog fratrukket udgifter til hjemmeside. Der er 
forhandlinger med MPO-foreningen om overførsel af indestående midler. 
 
5) Bestyrelsen har overvejet at løfte kassereropgaven af den nuværende kasserer skuldre, i det 
han ikke skal belastes mere en højst nødvendigt og i øvrigt har passet kassen pænt gennem årene, 
og samle op på medlemmer og kontingent. 
 
Bestyrelsen har overvejet flg. faglige indslag til 2018: 

 Psykodynamisk blik på ledelseskommissionens arbejde 

 Helle Hein om motivation 
 
Der fremkom forslag om: 

 Samarbejde på det offentlige arbejdsmarked – psykodynamik og den danske model 
 
6) Indkommet forslag fra Tommy Lorenzen om en NAPSO-dag blev diskuteret. Bestyrelsen vil 
fortsætte diskussion om ide og form på en sådan dag. Der fremkom et ønske om at NAPSOs 
hjemmeside linker til MPO’s undervisningsprogram. Et andet ønske gik på, at NAPSO-
arrangementet blev annonceret tidligere, så der er plads i kalenderen.  
 
7) Medlemskontingentet blev fastsat til DKK 300. 
 
8) Maja Wiberg og Tommy Lorenzen blev valgt til bestyrelsen. Åse Lading blev valgt som 
suppleant.  
 
9) Eva Thoft blev valgt som revisor. 
 
10) Der var intet til eventuelt. 
 
Referent: Anette Højgaard Jønson 


