Referat af ekstraordinær generalforsamling
Dansk Sundhedspsykologisk Selskab
26.september 2019
Til stede:
Flemming Rasmussen, Hanne Würtzen, Thomas Iversen, Peter la Cour (referent)
Afbud fra:
Louise Puggaard (kasserer), Lisbeth Frostholm (bestyrelsesmedlem), Lisbeth Lykke Lindhart
(bestyrelsesmedlem)

1. Den ekstraordinære generalforsamling konstateredes lovlig varslet og indkaldt.
2. Vedtægtsændringer. Thomas Iversen redegjorde for de nye vedtægter og deres vej gennem
det formelle system for vedtagelse i DP. I det endnu gældende gamle sæt af vedtægter er
formandsperioden tidsbegrænset, hvilket har ført til, at Thomas Iversen ikke længere kan
fungere som formand for Selskabet. Denne tidsfrist er fjernet i de nye vedtægter.
De nye vedtægter blev enstemmig vedtaget.
Det diskuteredes efterfølgende, hvorvidt man senere kunne lave endnu en vedtægtsændring,
således at man normalt kun kan fungere som formand i max 6 år, men at man kan sidde
tidsubegrænset i bestyrelsen.
3. Valg til bestyrelse.
Formand Thomas Iversen trækker sig ud af bestyrelsen, men vil gerne være suppleant.
Kasserer Louise Puggaard meddeler skriftligt, at hun ønsker at trække sig ud af bestyrelsen.
Hanne Würtzen indvilliger på mødet at være fungerende formad indtil den nye bestyrelse
kan konstituere sig. Peter la Cour er valgt som suppleant og indtræder derfor som nyt
bestyrelsesmedlem, da ingen andre er stillet op.
Bestyrelsen består således for nuværende af: Hanne Würtzen (fungerende formand), Lisbeth
Frostholm, Lisbeth Lykke Lindhart, Peter la Cour og Thomas Iversen (suppleant).
Bestyrelsen skal ifølge vedtægterne bestå af fem personer, og der mangler således en person.
4. Eventuelt. Afgående formand Thomas Iversen ønskede at videregive nogle refleksioner:
Han ønsker stærkt, at Dansk Sundhedspsykologisk Selskab fortsætter som selvstændigt
selskab. Han finder det som et vigtigt satsningsområde at arbejde for flere psykologstillinger
i somatikken. Han er ked af, at det sundhedspsykologiske område har tendens til at falde fra
hinanden i flere mindre delområder. Han ønsker at Dansk Sundhedspsykologisk Selskab
fortsat skal være en fællesnævner og han minder om, at de privatpraktiserende psykologer er
ca halvdelen af medlemmerne.

