
INDKALDELSE TIL 
GENERALFORSAMLING 2011 

+ spændende AFTENMØDE    + MIDDAG 
9. MARTS 2011 i DP, Stockholmsgade 27, 2100 Ø 

 
Vi indkalder hermed til generalforsamling i Dansk Psykoterapeutisk Selskab for 
Psykologer. Vedlagt i vinterbrevet finder du DPSPs regnskab for 2010. 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 den 9. marts 2011 kl. 17-21 
Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. 
17.00 - 18.00   Generalforsamling 
18.00 - 19.30   Foredrag ved Mette Væver 
19.30 - 22.00   Middag (tilmelding via generalforsamling@dpsp.dk) 
 
 
 

 
 

Bestyrelsesmedlemmer: 
Ikke på valg: Kirsten Rosenkrantz Grage (næstformand), Werner Regli & Anne Vonger. På 
valg (alle genopstiller): Klaus Pedersen (formand), Finn Korsaa (kasserer), Mette Vinum & 
Krista Nielsen Straarup.  
 
 
 
 

 

Suppleanter: 
På valg: Lone Adamsen. Ikke på valg: Marie Louise Rørne & Malene Hinrichsen. 

18.00-19.30 Udviklingspsykopatologi v. Mette Væver  

Mette Væver, er ansat ved Københavns Universitets Babylab, hvor der forskes teoretisk 
og empirisk i kognitive og socioemotionelle udviklingsprocesser hos spædbarn og forældre 
i løbet af barnets første leveår. Forskningen forsøger at belyse hvordan barn og 
omsorgsperson regulerer sig selv og hinanden i interaktioner. Hvordan barn og 
omsorgsperson deler og skaber en fælles oplevelsesmæssig betydning og mening før 
sproget er udviklet, og hvordan disse tidlige fælles præ-verbale betydningsdannelser 
hænger sammen med barnets senere kognitive og socioemotionelle udvikling. Ved 
foredraget vil Mette Væver fortælle om forskningen i babylabbet set i lyset af begrebet 
’udviklingspsykopatologi’. 

Da vi følger princippet først til mølle, og der højst er plads til 50 deltagere, anbefales det at 
tilmelde sig foredraget og middagen snarest ved at sende en 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 hurtigst muligt.  

 
 

 
 

Arrangør: DPSP v. Mette Vinum & Kirsten Rosenkrantz Grage 
Dagsorden til DPSPs generalforsamling onsdag d. 9. marts 2011 

 
1. Valg af dirigent 

mailto:generalforsamling@dpsp.dk


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 

Ændringsforslag til DPSP’s vedtægter: 

 
Ad. pkt 6) 
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer: 

Nuværende § 6: 

BESTYRELSEN: 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der konstituerer sig selv med forkvinde/mand, 
næstforkvinde/mand og kasserer.  

 Man vælges til bestyrelsen for 2 år ad gangen. 
 Hvert år på generalforsamlingen er henholdsvis 3 (lige år) og 4 (ulige år) 

medlemmer af bestyrelsen på valg.   
 Man kan genopstille til bestyrelsen.   
 Bestyrelsen fører en beslutningsprotokol via sekretæren. 
 Generalforsamlingen kan vælge op til tre suppleanter. Suppleanterne har ikke 

stemmeret. 
 Suppleanterne vælges for to år ad gangen. 
 Fratræder et bestyrelsesmedlem inden afslutning af sin valgperiode udpeger 

bestyrelsen en af suppleanterne som nyt bestyrelsesmedlem. Det udpegede 
bestyrelsesmedlem sidder indtil udløb af det fratrædende bestyrelsesmedlems 
valgperiode. 

Bestyrelsens ændringsforslag til § 6: 

Ny bullet: 

 Det tilstræbes, at der vælges mindst en repræsentant til bestyrelsen fra henholdsvis 

København, Århus og Odense. 

________________________________________________________________________ 

Ad. pkt. 7)  
Behandling af indkomne forslag: 



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 bistand 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. 

Århus-udvalgets ændringsforslag til § 3 (Århus-udvalget: Camilla Lahn, Krista 
Straarup, Klaus Pedersen & Lone Adamsen): 

Ny bullet: 

 

 Århus og Fyn udvalgene kan beslutte at iværksætte arrangementer der meriterer i 

specialistuddannelsen i psykoterapi. Kursusbudgetter skal godkendes af formand 

og kasserer forud for annoncering. Kursusbeskrivelser rundsendes til kommentering 

i bestyrelsen forud for annoncering. 

 

Den samlede bestyrelse har ved redaktionens afslutning endnu ikke taget stilling til forslaget. 

 

Som følge af Århus-udvalgets ændringsforslag til § 3 fremsættes følgende 

ændringsforslag til § 3 af Klaus Pedersen:  

 

Ny bullet: 

 

 Der skal sigtes mod at kursusbudgetter balancerer, således at der hverken opstår 

væsentligt underskud 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. 

 

Den samlede bestyrelse har ved redaktionens afslutning endnu ikke taget stilling til forslaget. 

 



Ny bullet: 

 

 Der kan afholdes ét større årligt heldagsseminar i København samt ét større årligt 

heldagsseminar i Århus hvortil der ydes særskilt økonomisk tilskud. Forslag til 

sådanne arrangementer skal godkendes af bestyrelsen før indgåelse af aftaler med 

underviser og kursussted. 

o Konsekvensrettelse: I medfør heraf ændres ”årligt heldagsseminar” i §3 

første bullet til ”årlige heldagsseminarer”. 

      

Den samlede bestyrelse har ved redaktionens afslutning endnu ikke taget stilling til forslaget. 

________________________________________________________________________ 

Nuværende § 5: 

GENERALFORSAMLING: 

Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen.  
Der afholdes én årlig generalforsamling i forbindelse med ordinært medlemsmøde 
(februar/marts måned).  

[…] Resten af teksten kan findes på www.dpsp.dk 

Århus-udvalgets ændringsforslag til § 5 (Århus-udvalget: Camilla Lahn, Krista 
Straarup, Klaus Pedersen & Lone Adamsen): 

Tilføjelse: 

Generalforsamlingen afholdes i ulige år i København og i lige år i Århus. 

Den samlede bestyrelse har ved redaktionens afslutning endnu ikke taget stilling til forslaget. 


