Din placering i Sektionen – Sektionens placering i DP:

Som selvstændig psykolog og medlem af Dansk Psykolog Forening er du tilknyttet Selvstændige
psykologers sektion (SPS). Sektionen varetager selvstændige psykologers interesser i forhold til
Dansk Psykolog Forenings centrale organer (Bestyrelse, faste udvalg, m.v.)
Som medlem af Dansk Psykolog Forening og SPS tilhører du ligeledes - ligesom resten af
medlemsskaren en kreds alt efter hvor din klinik er placeret. Kredsene følger de gamle
amtsgrænser. Har du to klinikker i to forskellige kredse, kan du vælge at tilhøre den kreds, hvor du
er mest aktiv.
Hver kreds af selvstændige psykologer vælger hvert år en kredskontaktperson, der mødes med de
øvrige kredskontaktpersoner to gange om året. På møderne er DP’s formand og repræsentanter fra
Styrelsen også med. Du kan finde din kredskontaktperson på www.dp.dk /sektionens hjemmeside.
Har du ydernummer er du repræsenteret overfor din region ved den regionale kontaktperson, som
sidder i det regionale samarbejdsudvalg. De regionale samarbejdsudvalg er nedsat i hver region, og
består af såvel praksispsykologer som repræsentanter for regionen. Dette udvalg forholder sig til
spørgsmål, der vedrører overenskomsten. De regionale kontaktpersoner mødes to gange om året
med DP’s formand og repræsentanter fra Styrelsen.
Overenskomsten: Overenskomsten forhandles mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn
(RLTN) og DP. Det er DP’ s Bestyrelse, som godkender overenskomstresultater. Selve
forhandlingerne varetages af DP’ s formand og repræsentanter fra Liberalt Forhandlings Udvalg
(LFU). LFU er, nedsat af DP’s bestyrelse. LFU består af DP’s formand og 4 medlemmer, som
traditionelt indstilles af SPS.
Generalforsamlingen er SPS’s øverste myndighed og afholdes hvert år i november. Her vælges
Styrelsen, hvert medlem for to år ad gangen. Der vedtages også et handlingsprogram, der er
grundlaget for styrelsens arbejde indtil næste generalforsamling. Alle kan fremsætte forslag til
vedtægtsændringer eller handlingsprogram. Det gør man ved at indsende dem til formanden for
styrelsen senest 8 uger før generalforsamlingen.
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Sektionens forhold til DP:
Sektionen skal medinddrages af DP’s Bestyrelse i foreningsanliggender, der direkte angår
selvstændige psykologer. Det gælder både overenskomsten og andre beslutninger. Sektionen kan
arbejde for egne sager uafhængigt af DP’s Bestyrelse. Men oftest vil det være mest slagkraftigt at
have hele DP i ryggen, hvilket er en af grundene til at koordinering med Bestyrelsen tilstræbes.
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Den er store generalforsamling er foreningens øverste myndighed. Mellem generelforsamlingerne
er bestyrelsen den øverste myndighed, og mellem bestyrelsesmøderne har forretningsudvalget en
vis kompetence til at tage sig af løbende og mindre sager. Forretningsudvalget består af DP’s
formand, næstformand, samt yderligere 2 medlemmer udpeget af bestyrelsen.

