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Vedtægter 
for 

Dansk Selskab for 
Psykodrama og Aktionsterapi 

 
 
 

 

 

Navn og afgrænsning 
§ 1. Selskabets navn er ”Selskab for Psykodrama og Aktionsterapi af Dansk Psykolog 

Forening”. 

 
Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af regler for Dansk Psykolog Forening. 

Stk. 3. Selskabet er landsdækkende. 

Stk. 4. Selskabet afgrænses af sit formål. 
 

Formål 
§ 2. Selskabet har til formål i samarbejde med Dansk Psykolog Forening: 

a. At fremme viden om og færdigheder i anvendelse af psykodrama og aktionsterapi. 

b. At støtte opbygning af faglige netværk omkring psykodrama og aktionsterapi. 

c. At støtte Dansk Psykolog Forening med vurdering af arbejder fra specialiststuderende, 

der omhandler psykodrama og aktionsterapi. 

d. At søge forskning og metodeudvikling initieret eventuelt i samarbejde med danske 

videregående uddannelsesinstitutioner, forskere og faglige organisationer. 

e. At bidrage til at repræsentere faglig viden og synspunkter i offentligheden i samarbejde 

med Dansk Psykolog Forening. 

Arbejdsmåde 
§ 3. Til opfyldelse af selskabets formål kan der anvendes medlemsmøder, efteruddannelse og 

kurser med danske og internationale kursusledere med videre. 

Medlemmer og rettigheder 
§ 4. Som ordinære medlemmer kan optages alle medlemmer af Dansk Psykolog Forening, som 

opfylder kriterierne for selskabets faglige afgrænsning. På generalforsamlingen tæller 

psykologers stemmer 1; psykologistuderendes stemmer tæller 1/3. I alle arbejdsgrupper, 

projekter og andre faglige organer nedsat af selskabet, har ordinære medlemmer tale- og 

stemmeret med 1 stemme. 

Som associerede medlemmer kan optages særligt kvalificerede fagpersoner, der støtter 

selskabets formål. Vurdering af disse foretages af styrelsen. Associerede medlemmer har ret til 

at tale ved selskabets generalforsamling, men har ikke stemmeret. Som medlemmer i 

arbejdsgrupper, projekter og andre faglige organer nedsat af selskabet har associerede 
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medlemmer stemmeret med 1 stemme under arbejdsprocessen. 
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Kontingent 
§ 5. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og opkræves umiddelbart efter 

generalforsamlingen. 

 
Stk. 2. Ved ønske om udtræden af selskabet informeres styrelsen skriftligt. 

 

Ordinær generalforsamling 
§ 6. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. 

 
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året i tidsrummet primo september 

til ultimo november. 

 
Stk. 3. Styrelsen udsender varsel om generalforsamling mindst 10 uger forud for 

afholdelsen. Varslet indeholder som minimum tidspunkt for afholdelse af 

generalforsamlingen og om muligt stedet. 

 
Stk. 4. Styrelsen udsender indkaldelse til generalforsamlingen mindst 3 uger før 

generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelsen indeholder: 

a. Dagsordenen for generalforsamlingen indeholdende valg af dirigent og referent, 

godkendelse af forretningsorden, beretning om selskabets virksomhed, aflæggelse af 

regnskab, fastlæggelse af forslag til driftsbudget, valg af selskabsstyrelse samt eventuelt. 

 
Stk. 5. Forslag fra ordinære medlemmer til drøftelse og beslutning på generalforsamlingen 

skal fremsættes skriftligt og skal være styrelsen i hænde snarest muligt og senest 8 uger før 

generalforsamlingen. 

 
Stk. 6. Ingen nye punkter optages til beslutning på dagsordenen efter ovenstående fristers 

overskridelse, men kan drøftes under punkt eventuelt. 

Afstemning 
§ 7. Afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt flertal, medmindre det drejer 

sig om vedtægtsændringer eller selskabets opløsning; se nedenfor. 

 
Stk. 2. Der kan stemmes med fuldmagt fra maksimalt 2 andre medlemmer. 

 
Stk. 3. Skriftlig afstemning på generalforsamlingen gennemføres, hvis 1 blandt de 

fremmødte medlemmer med stemmeret udtrykker ønske herom. 

 
Stk. 4. Studerendes og bachelors stemmer tæller 1/3 af kandidatmedlemmers. 
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Ekstraordinær generalforsamling 
§ 8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis styrelsen beslutter det, eller hvis mindst 

1/25 af selskabets ordinære medlemmer i skriftlig form anmoder styrelsen herom med en 

skriftlig motiveret dagsorden. 

 
Stk. 2. Indkaldelse skal indeholde endelig dagsorden med tilhørende bilag 

 
Stk. 3. Kun de skriftligt motiverede forslag behandles på den ekstraordinære 

generalforsamling. 

Styrelsen 
§ 9. Styrelsen vælges for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Styrelsen består 

af 3-5 medlemmer og konstituerer sig med forkvinde/mand, næstforkvinde/mand og kasserer. 

 
Stk. 2. Styrelsen beslutter om og når, der skal nedsættes en ad hoc arbejdsgruppe eller 

etableres ad hoc projekt til løsning af specifikke spørgsmål eller opgaver. 

 
Stk. 3. Styrelsen kan løbende inddrage specialister i løsning af specifikke opgaver. Når de 

specifikke opgaver behandles i styrelsen, kan specialisten deltage i styrelsens arbejde med 

taleret i den specifikke sag. 

 
Stk. 4. Styrelsen kan tilbyde medlemmer at overvære styrelsesmøder. De fremmødte har 

da ingen tale- og stemmeret. 

Økonomi og regnskab 
§ 10. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 

 
Stk. 2. Styrelsen benytter sig i muligt omfang af kontingent fra medlemmerne, indtægter fra 

arrangementer, Dansk Psykolog Forenings tilskudsmuligheder, tilgængelige fonde og legater til 

varetagelse af sine formål jf. formålsparagraffen. 

Opløsning af selskabet 
§11. Opløsning af selskabet 

Opløsning af selskabet sker i medfør af Dansk Psykolog Forenings love, § 33. 

 

Ikrafttrædelse 
§ 12. Nærværende vedtægter har gyldighed efter endelig godkendelse på generalforsamlingen 

den DD. MM. 2018. 


