Indkaldelse til Generalforsamling i Børne- og Familiepsykologisk
selskab (BFPS) torsdag den 22/11 2018, kl. 19:30
Kære medlem af Børne- og Familiepsykologisk selskab
Selskabet indkalder hermed til ordinær generalforsamling, hvor vi håber at se dig.
Vi er en engageret styrelse, der arbejder fagligt og politisk for at styrke den børne- og familiepsykologiske
del af vores fag. Indtil videre har styrelsesmedlemmerne alle været fra Københavnsområdet.
I 2018 har medlemmer af selskabet i og omkring Århus arrangeret en fyraftensmøderække i DPs
lokaliteter i Århus, der har været en stor succes. Det er den nuværende styrelses ambition, at der fra 2019
ud over fyraftensmøder også arrangeres kurser i Børne- og Familiepsykologisk regi i Århus. Derfor er der
brug for, at den kommende styrelse kommer til at bestå af medlemmer fra både Århus og København. Alle
nuværende styrelsesmedlemmer er på valg i år, hvoraf nogle genopstiller og andre ikke gør.
Styrelsen arrangerer temadage, kurser, fyraftensmøder m.v. Udgangspunktet for vores arrangementer er
vores egne interesser og nysgerrigheder. Som styrelsesmedlem bestemmer man selv, hvad man vil kaste
sig over at arrangere. Kommende arrangementer drøftes og besluttes på 3 årlige styrelsesmøder, hvor der
udveksles og udvikles ideer, lægges budgetter mv.
Kommende styrelsesmøder med deltagere fra både København og Århus vil blive afholdt via
videokonference i DPs lokaliteter i henholdsvis København og Århus. Der kræves således ingen
rejseaktivitet.
Vi ser frem til at Børne- og Familiepsykologisk selskab kan nå bredere geografisk ud ved at også
medlemmer fra Århus stiller op til styrelsen.
GF afholdes via videokonference torsdag den 22/11 2018 fra kl. 19:30 til 21:00 i Dansk Psykologforenings
lokaler i henholdsvis Stockholmsgade 27, 2100 København Ø, lokale 3B og på Åboulevarden 31, 8000
Århus C, lokale Bækken. Deltagelse er gratis. Der serveres kage og drikkevarer.
Tilmelding til generalforsamlingen samt eventuelle forslag til dagsordenen sendes til kontakt@bfps.dk
senest den 4/11 2018. Angiv navn, medlemsnummer i DP samt hvorvidt du deltager i København eller
Århus.
Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsorden samt indkaldelsen
3. Fastsættelse af forretningsorden
4. Formandens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
5. Fastlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
6. Fastlæggelse af opgaver for det kommende år
7. Behandling af indkomne forslag
8. Fastlæggelse af budget og kontingent for år 2019
9. Valg af styrelse
10.Eventuelt

