
Vedtægter for ”Fagligt netværk for psykologer med ansættelse på 
traume - eller revalideringscenter for traumatiserede flygtninge. 
 
Navn og afgrænsning 
§1. 
Netværkets navn er Fagligt netværk for psykologer med ansættelse på traume- eller 
revalideringscenter for traumatiserede flygtninge. Psykolog Forening. 
Stk 2. 
Netværket er oprettet i medfør af love for Dansk Psykolog Forening. 
Stk 3. 
Kriterier for netværkets faglige afgrænsning er psykologer med ansættelse på traume - eller 
revalideringscenter for traumatiserede flygtninge. 
Stk 4 
Alle medlemmer af Dansk Psykolog Forening, som opfylder kriterier for netværkets faglige 
afgrænsning, jf. stk. 3, har ret til medlemskab af netværket. 
Stk. 5 
Netværket er landsdækkende. 
 
Formål 
§2. 
Netværkets formål er indenfor sit faglige område at virke for Dansk Psykolog Forenings formål, 
herunder især: 

a) At samle psykologer til fremme af den psykologfaglige udvikling indenfor netværkets 
område. 
b) At opsamle og udvikle viden og erfaring på området til brug ved faglig profilering og 
kvalificering af medlemmerne. 
c) At initiere forskning og metodeudvikling inden for netværkets område. 
d) At bidrage til udvikling af/tilbyde kurser eller anden videreuddannelse afhængig af 
netværkets størrelse. 
e) At være støtte for medlemmernes faglige udvikling. 
f) At fremme samarbejdet mellem psykologer i netværket og medlemmer af andre 
netværk/selskaber. 
g) At fremme samarbejdet mellem netværkets medlemmer og Dansk Psykolog Forenings 
bestyrelse og udvalg, herunder at være foreningens landsdækkende kontakt- og 
høringsorgan i psykologfaglige spørgsmål inden for netværkets område. 
h) At repræsentere foreningen i eksterne organer (efter udpegning). 
i) At bidrage til at repræsentere faglig viden og synspunkter i offentligheden i samarbejde 
med Dansk Psykolog Forening, herunder besvare journalistiske henvendelser mv. inden 
for netværkets område, som henvises til netværket af foreningen. 
j) At varetage fagpolitiske spørgsmål med baggrund i de særlige forhold for netværkets 
medlemmer. 

Stk. 2 
I kompletterende vedtægter bestemmes eventuelle yderligere formål. Evt. kompletterende 
vedtægter skal være i overensstemmelse med Dansk Psykolog Forenings love og godkendes af 
Dansk Psykolog Forenings bestyrelse. 
 
Struktur 
§3. 
Til opfyldelse af netværkets formål skal der: 

a) tilstræbes at afholde 2 årlige møder/kurser om året.  
b) sigtes mod at møderne indeholder en overordnet erfaringsudveksling samt drøftelse af 
faglige/organisatoriske spørgsmål. 
c) tilstræbes at møderne indeholder et fagligt oplæg eller undervisning i fagrelevante 
emner. 
d) Der gives mulighed for at nedsætte ad hoc udvalg til behandlling af særlige 
emner/problemstillinger. 



e) Der er et fast punkt, hvor næste mødes dagsorden og mødested fastlægges. 
 
Organisering 
§4 
Netværket har en flad struktur med styrelse med formand, næstformand og kasserer, hvilke 
vælges for et år af gangen på en generalforsamling (jf. standardvedtægten for faglige selskaber 
§6 og §7.) 
 
Samarbejdet med Dansk Psykolog Forenings bestyrelse 
§5 
Dansk Psykolog Forenings bestyrelse skal, inden beslutninger træffes af særlig betydning for 
netværkets medlemmer, høre netværkets styrelse. 
Stk.2 
Ved en sådan høring skal normalt gives en frist på mindst 6 uger. 
Stk.3 
I særlige tilfælde kan denne frist afkortes til en uge. 
Stk.4 
Netværket/Netværksstyrelsen skal efter anmodning fra Dansk Psykolog Forenings bestyrelse 
foranstalte høringer, debatter eller medlemsmøder om særlige spørgsmål. 
Stk.5 
Netværket kan anmode Dansk Psykolog Forenings bestyrelse om at behandle spørgsmål af 
særlig betydning for netværket. 
Stk.6 
Dansk Psykolog Forenings bestyrelse kan ikke afvise at behandle sådanne anmodninger fra 
netværket. 
Stk.7 
Dansk Psykolog Forening kan efter nærmere beslutning henlægge særlige spørgsmål til 
sagsbehandling i netværket. 
 
Opløsning/ændring i struktur 
§6 
opløsning af netværket i medfør af Dansk Psykolog Forenings love, § 30. 


