DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER
Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.
______________________________________________________________________________________

Årsberetning (6/3 2002 - 5/3 2003).
Bestyrelsen: Ved generalforsamlingen den 6/3 trådte Mogens Nielsen ud af bestyrelsen. Ingen ved
generalforsamlingen ønskede at opstille til bestyrelsen, Steen Kruse-Blinkenberg overtog arbejdet som kasserer og
den tidligere suppleant Lisbeth Rex rykkede ind i bestyrelsen, således at den herefter har bestået af Peter Elsass
(formand), Kirsten Grage, Uno Hedelund, Steen Kruse-Blinkenberg, Lisbeth Rex og Klaus Pedersen (suppleant).
Selskabets sekretær er Didde Petersen.
Medlemstallet er steget fra 440 til 453
Selskabets møder og aktiviteter.
Mødevirksomhed: Der har været afholdt 9 medlemsmøder, heraf et heldagsmøde.
* 17/4: Ulla Wattar: Sygdomsangst: Behandlingsprincipper ud fra en kognitiv adfærdsterapeutisk metode.
* 15/5: Arrangement ved videotekgruppen
* 17/9: Gretty Mirdal: Transkulturelle dilemmaer: Når terapeut og klient ikke deler samme verdensanskuelse.
* 23/1 O: Jette Sinkjær Simon: Imago terapi. En måde at forstå og arbejde med parkonflikter
* 21/11: Heldagsmøde om Eksistentiel psykoterapi: Bo Jacobsen: Den eksistentielle psykoterapi s placering i
psykologiens faglige landskab. Ulla Giersing: Eksistentiel psykoterapi s arbejde med modsætninger og paradokser.
Ernesto Spinelli: Being with the other. The therapeutic relationship as viewed by existential psychotherapy.
* 5/2: Helmer Bøving Larsen: Børn udsat for seksuelle overgreb. Empiri og terapeutisk praksis.
* 7/3: Nina Koeller: Hvad er psykoterapi? (Århus)
* 7/5: Jesper Juul: Oplevelsesorienteret familieterapi (Århus)
* 19/9: Dorthe Berntsen: Hvordan erindres følelser? (Århus)
Bestyrelsesarbejdet: Bestyrelsen har holdt møder: 6/3, 17/4, 15/5,4/6, 17/9,23/10,21/11, 8/1,5/2.
En væsentlig del har været at planlægge og afholde aften- og heldagsmøderne. Der ud over har følgende punkter
været behandlet:
* Steen Kruse-Blinkenbergs overtagelse af kassererposten.
* Peter Elsass, Steen Kruse-Blinkenberg, Uno Hedelund og Lisbeth Rex ønsker at udtræde af bestyrelsen, og der er
blevet diskuteret nye kandidater og evt. overgangsordning.
* Medlemsaktiviteten i Jylland. Klaus Pedersen har stået for de to arrangementer i Jyllandsregionen. Der har kun
været begrænset interesse for vores aktiviteter i Jylland.
* Videoteket. Udvalget har 18 videoer til udlån til selskabets medlemmer. Gruppen har lavet fem egen produktioner,
som er blevet vist og diskuteret til medlemsmødet den 15/5.

* Hjemmesiden for selskabet er blevet revideret.
* Invitationen til foreningens formandsmøder er desværre kun blevet fulgt i begrænset omfang og ressourcerne har
været for få til at indgå i et samarbejde med Psykoterapeutisk Fagnævn.
Peter Elsass (formand)

