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Selskab for Psykopatologi hos børn og unge 
 

Et selskab i Dansk Psykolog Forening 

 
 

Normalvedtægter  

 

 

Navn og afgrænsning    

 

§ 1. Selskabets navn er ”Psykopatologi hos børn og unge, et selskab i Dansk Psykolog For-

ening.”    

 

Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love for Dansk Psykolog Forening, § 16.    

 

Stk. 3. Selskabets faglige område er alle aspekter af psykopatologi hos børn og unge, herun-

der både kliniske og forskningsmæssige med fokus på såvel undersøgelse, formidling som be-

handling.    

 

Stk. 4. Selskabet udgøres af psykologer som arbejder med psykiske lidelser, udviklingsforstyr-

relser og utilpasset adfærd hos børn og unge, samt med deres familie og netværk. Psykologer 

der arbejder inden for andre områder kan også opnå medlemskab.  

 

 

Formål    

 

§ 2. Selskabets formål er inden for det faglige område at virke for Dansk Psykolog Forenings 

formål, herunder især:    

 

a. At samle psykologer til fremme af den psykologfaglige udvikling med hensyn til psykopato-

logi hos børn og unge.        

 

a.1. at fremme en dynamisk, udviklingsorienteret og kontekstuel forståelse af 

psykopatologi hos børn og unge  

 

a.2. at fremme udvikling af validerede psykologiske undersøgelsesmetoder    

 

a.3. at fremme udviklingen af standardiserede diagnosticeringsmetoder  

 

a.4. at fremme udvikling af virksomme psykoterapeutiske metoder for børnene, 

de unge og deres familier  

 

a.5. at bidrage til planlægning, udviklingen og evaluering af bredere interventio‐ 
ner/behandlingsprogrammer, især de som involverer psykologer 

 

a.6. at fremme forskning og metodeudvikling i forhold til alle aspekter af psyko-

patologi hos børn og unge, herunder også behandlingsforskning    

 

a.7. at udbrede forståelse for børn & unge med psykiske forstyrrelser, deres og 

familiernes behov, samt rådgive og informere hvor det er relevant      
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b. At opsamle og udvikle viden og erfaring på området til brug ved faglig profilering og kvalifi-

cering af medlemmerne.    

 

c. At være støtte for medlemmernes faglige udvikling.    

 

c.1. at udvikle netværk med gensidig professionel støtte og evt. supervisi-

ons/vejlednings muligheder    

 

c.2. at fremme efter‐ og videreuddannelsesmuligheder for børne‐ og ungdomspsy-

kologer  

 

c.3. at bidrage til udvikling af specialistuddannelser, kurser eller anden videreud-

dannelse.    

 

 

d. At fremme samarbejdet mellem psykologer inden for selskabet og i forhold til medlemmer af 

andre selskaber.    

 

e. At fremme samarbejdet mellem selskabets medlemmer og Dansk Psykolog Forenings besty-

relse og udvalg, herunder at være foreningens landsdækkende kontakt‐ og høringsorgan i psy-

kologfaglige spørgsmål indenfor selskabets område.  

 

f. At repræsentere foreningen i eksterne organer (efter udpegning).    

 

g. At bidrage til at repræsentere faglig viden og synspunkter i offentligheden i samarbejde med 

Dansk Psykolog Forening, herunder besvare journalistiske henvendelser, som henvises til sel-

skabet af foreningen, inden for selskabets område.    

 

h. At være sagsbehandlende i de sager, som bestyrelsen henlægger til selskabet.   

 

 

Arbejdsmåde    

 

§ 3. Til opfyldelse af selskabets formål skal der:    

 

a. Afholdes medlemsmøder i selskabet.   

 

b. Iværksættes undersøgelser og informationsindsamling, når det for et aktuelt eller kommen-

de foreningsspørgsmål er nødvendigt, herunder efteruddannelsesbehov.    

 

c. Afholdes møder med andre selskaber om spørgsmål, der angår disses arbejdsområder.    

 

d. Formidles oplysninger til medlemmer i selskabet og andre selskaber om de aktuelle opga-

ver.    

 

e. Iværksættes og afholdes kurser.    

 

 

Medlemmer af selskabet    

 

§ 4. Alle medlemmer af Dansk Psykolog Forening.    

 

Stk. 2. Man kan samtidig være stemmebærende medlem af flere selskaber.    
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Stk. 3. Selskabet opkræver særskilt kontingent fra sine medlemmer. Kontingentopkrævningen 

dokumenterer antallet af medlemmer over for Dansk Psykolog Forening og danner grundlag for 

udbetaling af tilskud.    

 

 

Kompletterende vedtægter    

 

§ 5. Selskabet kan optage kompletterende vedtægter efter beslutning på selskabets general-

forsamling med 2/3 flertal og efter Dansk Psykolog Forenings bestyrelses godkendelse.    

 

Stk. 2. Eventuelle kompletterende vedtægter skal i øvrigt være i overensstemmelse med nær-

værende normalvedtægter og Dansk Psykolog Forenings love.    

 

Stk. 3. Bestyrelsens afgørelse om optagelse af kompletterende vedtægter kan indbringes for 

Dansk Psykolog Forenings ordinære generalforsamling. En omstødelse af bestyrelsens afgørel-

se kræver 2/3 flertal.    

 

 

Kompletternede vedtægt om medlemmer i uddannelsespsykologstillinger 

 

§ 6.  Senest 14 dage før den årlige generalforsamling i selskabet vælger uddannelsespsykolo-

gerne en repræsentant til selskabets styrelse. Valget foregår ved en urafstemning, hvor alle 

der er under uddannelse og samtidig medlem af SPBU kan stille op og stemme. 

 

Stk. 2. Kandidatur meddeles til selskabets formand, som formidler dette samt rammer for 

valghandlingen til de øvrige uddannelsespsykolog medlemmer. Valget gælder for 2 år som for 

øvrige styrelsesmedlemmer. 

 

Stk. 3. Det er også selskabets formand, der samler og opgør stemmerne og meddeler resulta-

tet på generalforsamlingen i selskabet. 

 

Stk. 4. Repræsentanten for uddannelsespsykologerne som er medlem af selskabet, har de 

samme rettigheder og pligter som de øvrige styrelsesmedlemmer. 

 

 

Selskabsgeneralforsamling    

 

§ 7. Selskabet holder en årlig generalforsamling i perioden september‐november og inden ud-

gangen af november måned.    

 

Stk. 2. Varsling, indkaldelse og fastsættelse samt udsendelse af dagsorden følger i øvrigt reg-

lerne for afholdelse af Dansk Psykolog Forenings ordinære generalforsamling, jf. Dansk Psyko-

log Forenings love, § 6.    

 

Stk. 3. Selskabsgeneralforsamlingens dagsorden indeholder:    

 

a. Valg af dirigent og referent.    

 

b. Fastsættelse af forretningsorden. 

    

c. Beretning om selskabets virksomhed.    
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d. Aflæggelse af regnskab.    

 

e. Behandling af indkomne forslag.  

 

f. Fastlæggelse af opgaver for det kommende år.  

 

g. Fastlæggelse af forslag til budget.    

 

h. Valg af selskabsstyrelse. 

    

i. Eventuelt.    

 

Endvidere anbefales det, at dagsordenen indeholder punkterne:  

 

I. Indsamling og diskussion af forslag til punkter på Dansk Psykolog For-

enings kommende generalforsamling.  

II. Indsamling og diskussion af forslag til kandidater til Dansk Psykolog For-

enings bestyrelse og nævn.  

 

 

Stk. 4. Selskabsgeneralforsamlingsbeslutninger skal være i overensstemmelse med selskabets 

vedtægter og Dansk Psykolog Forenings love.    

 

Stk. 5. Beslutninger træffes efter samme regler som for Dansk Psykolog Forenings ordinære 

generalforsamling, jf. Dansk Psykolog Forenings love, § 6, stk. 8.    

 

 

Selskabsstyrelse    

 

§ 8. Selskabets landsdækkende arbejde forestås af en selskabsstyrelse, som konstituerer sig 

med formand, næstformand, kasserer og sekretær og evt. suppleanter.    

 

Stk. 2. Selskabsstyrelsen varetager det løbende samarbejde mellem selskabet og Dansk Psy-

kolog Forenings bestyrelse.    

 

Stk. 3. Selskabsstyrelsen tilstræbes bredt sammensat med hensyn til arbejdsfelt, anciennitet 

og geografisk placering.    

 

Stk. 4. Selskabsstyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.    

 

Stk. 5. Selskabsstyrelsen afholder møder efter behov.    

 

Stk. 6. Regler for valg og opstilling og valg af kandidater til styrelsen følger de regler der gæl-

der for DPʹs bestyrelse.  

 

 

Samarbejdet med Dansk Psykolog Forenings bestyrelse    

 

§ 9. Dansk Psykolog Forenings bestyrelse skal, inden beslutninger træffes af særlig betydning 

for selskabets medlemmer, høre selskabsstyrelsen.    

 

Stk. 2. Ved en sådan høring skal normalt gives en frist på mindst 6 uger.    
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Stk. 3. I særlige tilfælde kan denne frist afkortes til en uge.    

 

Stk. 4. Selskabsstyrelsen skal efter anmodning fra Dansk Psykolog Forenings bestyrelse foran-

stalte gennemført høringer, debatter eller medlemsmøder om særlige spørgsmål.    

 

Stk. 5. Selskabsstyrelsen kan anmode Dansk Psykolog Forenings bestyrelse om at behandle 

spørgsmål af særlig betydning for selskabet.    

 

Stk. 6. Dansk Psykolog Forenings bestyrelse kan ikke afvise at behandle sådanne anmodnin-

ger fra selskaberne.    

 

Stk. 7. Dansk Psykolog Forenings bestyrelse kan efter nærmere beslutning henlægge særlige 

spørgsmål til sagsbehandling i et selskab.    

 

 

Opløsning    

 

§ 10. Opløsning af selskabet sker i medfør af Dansk Psykolog Forenings love, § 29.    

 

 

 

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling i Næstved 22. maj 2006. 
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