
Vedtægter for Ledersektionen i Dansk Psykolog Forening  
 
Navn og afgrænsning § 1.  
Sektionens navn er "Ledersektionen i Dansk Psykolog Forening".  
Stk. 2. Sektionen er oprettet i medfør af § 12 i Dansk Psykolog Forenings generelle vedtægter.  
Stk. 3. Sektionen er landsdækkende.  
   
Medlemmer af sektionen § 2.  
Alle kandidatmedlemmer af Dansk Psykolog Forening, som besidder en lederstilling, har ret til 
medlemsskab af sektionen.  
Stk. 2. Optagelse i ledersektionen på anden baggrund kan ske efter skriftlig anmodning til 
sektionsstyrelsen.  
Stk. 3. Arbejdsløse medlemmer af Dansk Psykolog Forening kan optages i sektionen efter skriftlig 
anmodning til sek-tionsstyrelsen.  
Stk. 4. Man kan ikke samtidig være stemmebærende medlem af flere sektioner.  
   
Formål § 3.  
Sektionens formål er inden for sit faglige område, som er udvikling og udøvelse af ledelse, at virke 
for Dansk Psykolog Forenings formål, herunder især  
a. At samle psykologer i lederstillinger med henblik på at fremme de faglige og fagpolitiske 
spørgsmål, der er særlige for denne medlemsgruppe, samt at understøtte og udvikle lederidentitet og 
og motivation for at indgå i lederstillinger  
b. At støtte sektionens medlemmer i deres faglige udvikling, herunder at sikre udvikling og udbud 
af relevant efter-/videreuddannelse til sektionens medlemmer både i foreningens regi, og gennem 
samarbejde med andre relevante organisationer og interessenter.  
c. At fremme samarbejdet mellem ledersektionens medlemmer og medlemmer af andre sektioner, 
bl.a. gennem Sektionsrådet og Formandskollegiet.  
d. At fremme ledersektionens samarbejde med Dansk Psykolog Forenings bestyrelse og øvrige 
foreningsorga-ner, samt at være foreningens landsdækkende kontakt- og høringsorgan i faglige og 
fagpolitiske spørgsmål af særlig betydning for sektionen og dens medlemmer, herunder bidrage til 
Dansk Psykolog Forenings pro-fil på lederområdet.  
e. At indsamle viden om løn- og indtægtsforhold, og ansættelsesvilkår, samt arbejdsvilkår i øvrigt, 
blandt le-dersektionens medlemmer med henblik på Dansk Psykolog Forenings interessevaretagelse 
og forhandlinger om disse forhold  
f. At være sagsbehandlende for de sager, som bestyrelsen henlægger til sektionen  
g. At fremme foreningens indflydelse på planlægning inden for sektionsmedlemmernes 
arbejdsområde og faglige interesseområde  
h. At fremme ovenstående på regionsbasis.  
   
Arbejdsmåde § 4.  
Der skal jævnligt afholdes medlemsmøder for sektionens medlemmer.  
stk 2: Derudover kan der bl.a. ß Iværksættes undersøgelser og informationsindsamlingß Afholdes 
møder med andre sektioner om spørgsmål, der angår disses arbejdsområderß Formidles oplysninger 
til medlemmer i sektionen og andre sektioner om de aktuelle opgaverß Efter vurdering af behovet 
udvikles og udbydes kurser o.a. efter-/videreuddannelse.  
   
Sektionsgeneralforsamling § 5.  



Sektionen holder en årlig generalforsamling i perioden september-november og inden udgangen af 
november må-ned.  
Stk. 2. Varsling, indkaldelse og fastsættelse samt udsendelse af dagsorden følger i øvrigt reglerne 
for afholdelse af Dansk Psykolog Forenings ordinære generalforsamling, jf. § 5 i Dansk Psykolog 
Forenings generelle vedtægter.  
Stk. 3. Sektionsgeneralforsamlingens dagsorden skal indeholde:  
1. Valg af dirigent  
2. Vedtagelse af forretningsorden  
3. Beretning om sektionens virksomhed i det forløbne år  
4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse  
5. Fastlæggelse af sektionens aktiviteter det kommende årHerunder behandling af indkomne forslag 
til punktet  
6. Fastlæggelse af budget for det kommende år  
7. Valg af sektionsstyrelse + suppleanter  
8. Valg af regionskontaktpersoner + suppleanter  
9. Eventuelt  
Stk. 4. I ulige år skal dagsordenen, udover de i stk 3. nævnte, tillige indeholde følgende 
dagsordenspunkter: Ulige år = forud for DP’s ordinære generalforsamling  
a. Indsamling og diskusion af forslag til punkter på Dansk Psykolog Forenings kommende ordinære 
generalforsamling  
b. Indsamling og diskussion af forslag til kandidater til Dansk Psykolog Forenings bestyrelse og 
nævn.  
Stk 5. Beslutninger på Sektionsgeneralforsamlingen skal være i overensstemmelse med sektionens 
vedtægter og Dansk Psykolog Forenings love.  
Stk 6. Beslutninger træffes efter samme regler, som gælder for Dansk Psykologforenings ordinære 
generalforsamling, jf. § 5, stk. 7 i Dansk Psykolog Forening generelle vedtægter.  
Stk 7. Ændringer i nærværende sektionsvedtægter kan finde sted efter § 27 i Dansk Psykolog 
Forenings generelle ved-tægter. Forslag til vedtægtsændringer skal i øvrigt være i 
overensstemmelse med Dansk Psykolog Forenings love  
Stk 8. Dansk Psykolog Forenings bestyrelse skal godkende vedtægtsændringer. Bestyrelsens 
afgørelse kan indbringes for Dansk Psykolog Forening ordinære generalforsamling, hvor der kræves 
2/3 flertal til at omstøde bestyrelsens afgørelse.  
   
Sektionsstyrelse § 6.  
Sektionens landsdækkende arbejde forestås af en sektionsstyrelse, som vælges på 
sektionsgeneralforsamlingen. Sektionsstyrelsen skal minimum bestå af 3 medlemmer og kan bestå 
af op til 6 medlemmer, samt 2 suppleanter. Styrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og 
kasserer, idet formanden til hver en tid skal være fra gruppen af ledere, der fagforeningsmæssigt er 
interessevaretaget af Dansk Psykolog Forening. Styrelsen fastsætter selv en forretningsorden.  
Stk. 2. Sektionsstyrelsen skal løbende arbejde med at opfylde sektionens formålsbestemmelser og 
varetage samarbejdet mellem sektionen og Dansk Psykolog Forenings øvrige sektioner og 
foreningsorganer, jf. § 3 i nærværende vedtægter  
Stk. 3. Sektionsstyrelsen tilstræbes bredt sammensat med hensyn til arbejdsfelt, anciennitet og 
geografisk placering, dog skal mindst 2/3 af styrelsens medlemmer til hver en tid tilhøre den gruppe 
af ledere, der fagforeningsmæssigt er interessevaretaget af Dansk Psykolog Forening .  
Stk. 4. Sektionsstyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen. Såfremt mere end halvdelen af 
sektionsstyrelsens medlemmer skal vælges på den samme generalforsamling tages dog ved valget 
stilling til, hvilke styrelsesmedlemmer, der er valgt for hhv. et år eller to år.  



Formålet med stk 4 er, at imødegå den situation, at hele styrelsen udskiftes på én gang  
Stk. 5. Suppleanter vælges for ét år ad gangen.  
Stk. 6. Opstilling af kandidater finder sted i h.t. § 7, stk 2b i Dansk Psykolog Forenings generelle 
vedtægter.  
   
Regionskontaktpersoner § 7.  
Sektionens regionale arbejde forestås af en regionskontaktperson.  
Stk. 2. Regionskontaktpersonernes opgave er koordinering og strukturering af sektionens arbejde i 
regionerne samt vare-tagelse af kontakten til regionsstyrelserne.  
Stk. 3. Regionskontaktpersonerne vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.  
Stk. 4. Opstilling af kandidater til regionskontaktpersoner sker på generalforsamlingen. Såfremt der 
ikke opstilles det tilstrækkelige antal kandidater til at der kan vælges regionskontaktpersoner for 
alle regioner, kan sektionsstyrelsen i perioden udpege personer til varetagelse af hvervet.  
   
Samarbejdet med Dansk Psykolog Forenings bestyrelse § 8.  
Dansk Psykolog Forenings bestyrelse skal, forinden beslutninger træffes af særlig betydning for 
sektionens med-lemmer, høre sektionsstyrelsen.  
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. Sektionsstyrelsen er forpligtet til at lade sig repræsentere i Sektionsrådet og 
Formandskollegiet ved sektionsstyrelsens formand, eller – såfremt formanden er forhindret – 
styrelsens næstformand.  
Stk. 5. Sektionsstyrelsen skal efter anmodning fra Dansk Psykolog Forenings bestyrelse foranstalte 
gennemført hørin-ger, debatter eller medlemsmøder om særlige spørgsmål.  
Stk. 6. Sektionsstyrelsen kan anmode Dansk Psykolog Forenings bestyrelse om at behandle 
spørgsmål af særlig betydning for sektionen.  
Stk. 7. Dansk Psykolog Forenings bestyrelse kan ikke afvise at behandle sådanne anmodninger fra 
sektionen.  
Stk. 8. Dansk Psykolog Forenings bestyrelse kan efter nærmere beslutning henlægge særlige 
spørgsmål til sagsbehand-ling i sektionen.  
   
Opløsning§ 9.  
Opløsning af sektionen kan ske i medfør af § 28 Dansk Psykolog Forenings generelle vedtægter. 
Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 1. september 2000.  
 


