
Referat  
Stiftende generalforsamling d. 21.11.17, kl. 17-20.30 

Dansk Psykolog Forenings Netværk for Integrativ Gestalt Praksis (IGP) 
 
 

1. Valg af dirigent og referent. 
- Dirigent: Mikael Sonne 
- Referent: Stine Lystrup  

 
2. Godkendelse af dagsorden.  

- Ingen indsigelser. 
 

3. Godkendelse af vedtægter for netværket 
Kommentarer til følgende vedtægter: 

- §4 Medlemmer: Det drøftes hvorvidt associerede medlemmer skal 
bestå udelukkende af psykologer uden medlemskab i DP, eller om der 
derudover skal tilbydes medlemskab til ikke-psykologer/andre 
faggrupper.  
Argumenter for inklusion af ikke-psykologer som medlemmer:  
Fordel ved mange medlemmer idet det betyder flere stemmer udadtil 
(udvikling og udbredelse). Dog usikkerhed om hvorvidt der eksisterer 
loft i DP’s retningslinjer i forhold til antal associerede medlemmer. 
Peter Nielsen undersøger dette. Det foreslås at associerede 
medlemmer ikke nødvendigvis skal deltage i alle mødeaktiviteter. Fx 
hvis det drejer sig om kompetencegivende aktiviteter for psykologer.  
Der lægges vægt på, at hvis der er enighed om substansen i netværket, 
da er det mindre væsentligt om der er andre end psykologer med.  
Argumenter imod inklusion: Risiko for mindre psykologfaglighed ved 
mødeaktiviteter ved inklusion af flere faggrupper/ikke fagpersoner.  
Vanskeligheder ved at kvalitetssikre fagligheden samt at sikre 
forsknings-duelighed.  
Opsamling på drøftelse: Der er behov for videre intern drøftelse ang. 
Interne retningslinier for associerede medlemmer og netværkets 
formål i forhold til dette. Der er desuden behov for tydelighed ang. 
Netværkets ”to ben” og vægtning af henholdsvis det integrative fokus 
og gestaltpraksis. Der foreligger netværket en opgave i at komme det 
nærmere, hvorledes begge ben rummes i netværket.  
 
Alle vedtægter godkendes.  
 

4. Behandling af indkomne forslag.  
- Ingen indkomne forslag. 

 
5. Godkendelse af budget og kontingent.  

- Budget og kontingent godkendes.  
 

6. Valg af styrelsesmedlemmer og suppleanter.  
Følgende medlemmer konstitueres i styrelsen: 



- Mikael Sonne (formand)  
Mail: mail@mikaelsonne.dk 
 

- Stine Lystrup (næstformand) 
Mail: stinely.aarhus@gmail.com 
 

- Peter Nielsen (kasserer) 
Mail: pn@psykologhus.dk 
 

- Maibritt Guldin (styrelsesmedlem) 
Mail: m.guldin@ph.au.dk 
 

- Jan Tønnesvang (styrelsesmedlem) 
Mail: jan@psy.au.dk 
 

7. Valg af revisor.  
- Anne Grete Aagaard 

Mail: agaa@fanonet.dk 
 

8. Eventuelt.  
Intet.  
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