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Indkaldelse til generalforsamling inkl. aftenmøde og middag. 
Onsdag  13. marts 2013  

 
 I Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. 

 
Vi indkalder hermed til generalforsamling i Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer. 
Vedlagt i vinterbrevet finder du DPSPs regnskab for 2012. 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 rigtig 
mange af vores medlemmer til denne særlige aften.  
 
Tid: Onsdag d. 13. marts 2013 kl. 17.00 
 
 
Sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense. (Tæt ved Odense Banegård. P-
Plads ved Kvickly). Se nærmere på www.moedecenter.dk 
 
17.00 - 18.15   Generalforsamling 
18.15 - 19.45   Foredrag ved Professor Ask Elklit (tilmelding: generalforsamling@dpsp.dk) 
19.45 -             Middag (tilmelding: generalforsamling@dpsp.dk) 
 
 
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), Werner Regli & Anne Vonger Kaas.  
 
Suppleanter:  
På valg: Lone Adamsen (koordinator, Århus-udvalget). Ikke på valg: Marie Louise Rørne  
 
18.15-19.45 Psykotraumatologi v. Ask Elklit 
 
Ask Ekllit er professor i Klinisk Psykologi, og leder af videnscenter for psykotraumatologi på SDU. 
Han har gennemført et stort antal undersøgelser af mange forskellige grupper af traumatiserede, 
og har også lavet flere undersøgelser af behandling af PTSD.  
 
Tilmelding nødvendig til foredrag og middag snarest pr. mail til: generalforsamling@dpsp.dk  
 
NB: Angiv venligst om du deltager i foredrag, middag eller begge dele. Du vil så modtage en 
bekræftelse fra Lotte Dehli hurtigst muligt. 
 
 
 
 
 

 
 

Arrangører: DPSP v. Malene Hinrichsen, Henriette Rønhoff Sloth & Mette Vinum. 
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Dagsorden til DPSPs generalforsamling d. 13. marts 2013 
 
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 
 
 

 

 

Nyheder fra Online-udvalget 
 
DPSP’s Online-udvalg har på forårets DP generalforsamling fået internetbaserede psykologydelser 
indført i DP´s arbejdsprogram, takket være medlemmernes store tilslutning og opbakning fra vor 
nye formand Eva Secher Mathiasen. DP’s konsulent Lars Michaelsen organiserer arbejdet, bl.a. i 
forhold til udpegning af en arbejdsgruppe, der vil komme til at beskæftige sig med internetbaserede 
psykologydelser med fokus på psykoterapi. DP har beklaget, at udpegning af arbejdsgruppen er 
blevet forsinket. 
 
Online-udvalget afventer fortsat udspillet, som kommer til at indvirke på udvalgets arbejde. 
Spørgsmål vedrørende supervision via Skype indgår i DP’s overvejelser om internetbaserede 
psykologydelser. Vi håber, der snart kan nås en afklaring og blive nedsat en arbejdsgruppe i DP-
regi – måske er det allerede sket når du læser dette. 
 
På kommende møder i Online-udvalget, vil der i samarbejde med DPSP’s Videotek-udvalg, blive 
arbejdet på at organisere et seminar i efteråret 2013. 
 
Werner Regli, koordinator 

 

 

 

 

 


