Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer, DPSP
Generalforsamling, foredrag og middag
Selskabet indkalder til generalforsamling og foredrag med lektor, ph.d Stig Poulsen om
Forskning i psykiske lidelser og behandling. Selskabet er efterfølgende vært ved en
middag. 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 14. marts 2012 kl. 17-21
Sted: Dansk Psykolog Forening, Fiskergade 41, 4. sal 8000 Århus C.
17.00 - 18.00 Generalforsamling
18.00 - 19.30 Foredrag ved lektor, ph.d. Stig Poulsen
19.30 - 22.00 Middag (tilmelding via generalforsamling@dpsp.dk)
Bestyrelsesmedlemmer:
På valg (alle genopstiller): Kirsten Rosenkrantz Grage (næstformand), Werner Regli &
Anne Vonger. Ikke på valg: Klaus Pedersen (formand), Finn Korsaa (kasserer), Mette
Vinum & Malene Hinrichsen.
Suppleanter:
På valg: Marie Louise Rørne. Ikke på valg: Lone Adamsen.
18.00-19.30 Forskning i psykiske lidelser og behandling v. lektor, ph.d. Stig Poulsen
Stig Poulsen er lektor, ph.d. og ansat ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet,
hvor hans primære forskningsområder er inden for psykoterapiforskning, psykoanalytisk
psykoterapi, gruppeterapi, bulimi/spiseforstyrrelser og psykologisk assessment. Stig
Poulsen er involveret i en række psykoterapiprocesstudier baseret på data fra
bulimiprojekterne. Udover disse projekter er Stig Poulsen ansvarlig for udviklingen af en
dansk version af spørgeskemaet Inventory of Interpersonal Problems.
Der er højst er plads til 50 deltagere, så det anbefales at tilmelde sig foredraget og
middagen snarest ved at sende en mail til: generalforsamling@dpsp.dk
Angiv venligst om du deltager i foredrag, middag eller begge dele. Du vil så modtage en
bekræftelse.
Arrangør: DPSP v. Kirsten R. Grage, Mette Vinum & Lone Adamsen
Dagsorden til DPSPs generalforsamling onsdag d. 14. marts 2012
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

