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Indkaldelse til generalforsamling, foredrag og middag 
12. marts 2015 i Aarhus 

 
Vi indkalder hermed til generalforsamling og foredrag i DPSP d. 12. marts 2015. Efter foredraget er 
selskabet vært ved en middag. Vedlagt i vinterbrevet finder du DPSPs regnskab for 2014. Forslag 
til dagsordenen skal være indsendt mindst 4 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Såfremt 
der ikke indkommer nye forslag til dagsorden, vil vedlagte dagsorden gælde som endelig 
dagsorden. Vi håber at se mange af vores medlemmer denne aften. 
 
Tid: Torsdag den 12. marts 2015 kl. 17.00 – 22.30 
Sted: Restaurant SANS med Früd, Mejlgade 35B, 8000 Aarhus C 
 
17.00 - 18.15   Generalforsamling 
18.15 - 19.45   Foredrag v. Svend Brinkman 
19.45 – 22.30  Middag  
 
Bestyrelsesmedlemmer: 
På valg (alle genopstiller): Klaus Pedersen (formand), Finn Korsaa (kasserer), Mette Vinum & 
Malene Hinrichsen (koordinator, Fyn-udvalget) 
Ikke på valg: Kirsten Rosenkrantz Grage (næstformand), Anne Vonger Kaas & Henriette McKenzie 
Rønhof Sloth. 
 
Suppleanter: 
Opstiller til suppleantpost: Krista M. N. Straarup 
Ikke på valg: Werner Regli & Marie Louise Rørne 
Genopstiller ikke: Lone Adamsen (koordinator, Århus-udvalget) 

18.15 - 19.45 Det diagnosticerede liv: Svend Brinkmann, professor i psykolog, Institut for 
Kommunikation ved Aalborg Universitet, debattør og foredragsholder,  

Vi bevidner tilsyneladende en epidemisk vækst i de psykiatriske diagnosers udbredelse. I løbet af 
et år vil cirka 25 procent af os kunne få mindst én psykiatrisk diagnose. Omtrent 8-10 procent af 
befolkningen er på antidepressiv medicin. Hvordan forklarer vi eksplosionen i de psykiatriske diag-
nosers udbredelse? Er vi sygere end før? Eller har vores begreber om sygdom og sundhed ændret 
sig, så det er blevet en sygdom at have det svært? Hvad sker der med et samfund, der i stigende 
grad anskuer dets problemer gennem diagnosernes optik? Med udgangspunkt i disse spørgsmål 
vil Svend Brinkmann stille skarpt på diagnosekulturen og de udfordringer, vi her møder. 

Svend Brinkman er professor i psykolog ved Aalborg Universitet. Hans forskning foregår i 
grænsefladen mellem filsofi, kulturanalyse, etik og psykologi.  Han er forfatter til adskillige 
bøger og artikler. Han har bla redigeret bogen  Det diagnosticerede liv og har senest 
udgivet bogen Stå fast- et opgør med tidens udviklingstrang i 2014. 

Tilmelding er nødvendig til foredrag og middag, pr. mail til: generalforsamling@dpsp.dk 
Begrænset deltagerantal 
 
NB: Angiv venligst om du deltager i foredrag, middag eller begge dele. Du vil herefter modtage en 
bekræftelse fra sekretær Lotte Dehli 
Arrangør: DPSP v/ Henriette McKenzie Rønhof Sloth, Mette Weiss Mose og Krista M. N. Straarup 
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Dagsorden til DPSPs generalforsamling onsdag d. 12. marts 2015 
1. Valg af dirigent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 
4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 
5. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år 
6. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 
7. Behandling af indkomne forslag 
8. Fastlæggelse af budget og kontingent 
9. Valg af bestyrelse 
10. Eventuelt 
 
Ad. pkt 6) 
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer: 

Ændringsforslag til DPSP’s vedtægter af 9. marts 2011: 

Nuværende § 3: 

VIRKSOMHED: 

Formålet realiseres via: 

• Afholdelse af arrangementer der kan være meritgivende i DPs specialistuddannelser, samt af årligt 
heldagsseminar. Arrangementerne afspejler bredden i dansk og international videnskabeligt funderet 
psykoterapi. 

• Bestyrelsen har mulighed for at nedsætte udvalg til varetagelse og udvikling af DPSPs aktiviteter. 
Udvalgsmedlemmer udpeges af bestyrelsen. Nedsatte udvalg refererer til DPSPs bestyrelse, og skal 
være med deltagelse af mindst et bestyrelsesmedlem. 

• Bestyrelsen nedsætter et Århus-udvalg og et Fyn-udvalg til varetagelse af lokale aktiviteter med bi-
stand fra DPSPs sekretær. 

• Bestyrelsen nedsætter et Videotek-udvalg som bl.a. har til formål at opbygge og vedligeholde 
DPSPs Videotek med bistand fra DPSPs sekretær. 

• Der skal sigtes mod at kursusbudgetter balancerer, således at der hverken opstår væsentligt under-
skud eller overskud for det enkelte kursus. Et kursusbudget skal indeholde oplysning om minimum 
antal betalende deltagere for kursets gennemførelse. Bestyrelsen kan dispensere fra kravet om, at 
et kursus ikke må give underskud. 

Ændringsforslag § 3: 

Tredje bullet ændres til: 

• Bestyrelsen nedsætter et Århus-udvalg, et Fyn-udvalg og et København-udvalg til varetagelse af 
lokale aktiviteter med bistand fra DPSPs sekretær. 

Fjerde bullet ændres til: 

• Bestyrelsen nedsætter et Medietek-udvalg som bl.a. har til formål at opbygge og vedligeholde 
DPSPs Medietek med bistand fra DPSPs sekretær. 
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