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er lykkedes at score
At det i al ubeskedenhed
år, skylder jeg hele
mange mål i de forløbne
holdet at sige tak for.

Formands
møde
Roal Ulrichsen var som formand vært for GF12, men overgiver
nu depechen til den ny formand, Eva Secher Mathiasen.
SIDE 3

GF-dage i marts

Stik dem en skovl

Er der evidens?

Dansk Psykolog Forening har
holdt generalforsamling. Se
reportagen i tekst og billeder.

Det er for let at melde sig ind i de
svages klub, lyder det i samfundsdebatten. Ligger problemet her?

En rapport har skabt debat om
psykologers metodevalg. Men
holder rapportens metodevalg.
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Tak til hele holdet

I

denne udgave af Psykolog Nyt kan man læse om vores generalforsamling, som den tog sig ud i al sin mangfoldighed. Da jeg nu takker af som
formand for Dansk Psykolog Forening, vil man forhåbentlig tilgive mig
en mere personlig optik.
Jeg vil nemlig benytte denne leder til at udtrykke min taknemmelighed over, at medlemmerne igennem et årti gav mig
muligheden for at sætte mit aftryk på foreningens politik og
fagets placering og udvikling i samfundet.
Som formand ”står man i spidsen for” – anderledes kan
det ikke være – men når man tror på og går ind for foreningstanken, sådan som jeg gør, glemmer man hurtigt at
skele til anførerbindet, men opfatter sig naturligt som en
del af holdet. Og at det i al ubeskedenhed er lykkedes at
score mange mål i de forløbne år, skylder jeg hele holdet
at sige tak for.
Først og sidst tak til den store skare af medlemmer,
der år ud og år ind har bidraget i udvalg, arbejdsgrupper og på anden vis. Vi er uforandret en forening, hvis
store indsats hviler på engagement og frivillighed. Det
kan vi være stolte af. Tak til de fem bestyrelser, der delte
arbejdet og det politiske ansvar undervejs. Tak til mange,
mange eksterne samarbejdspartnere. I vores netværk har
vi samlet løftet og skabt værdi.
Ikke mindst tak til et topprofessionelt sekretariat, som
jeg jo har delt dagligdag med, men som er nærværende
for hele foreningen. Uden det ville de politiske beslutninger savne den faktuelle underbygning, som bidrager til, at ord
kan omsættes til handling.
Psykologer kan som bekendt ikke give slip, men er fanget
ind af deres dejlige meningsfulde fag. Formandsposten forlader
jeg dog med den fortrøstning, at Eva Secher Mathiasen er klar
til at tage over. Hende ønsker jeg til lykke med posten og med
de vigtige opgaver, hun får lov at bære videre.
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