
Vedtægter for Hospitalssektionen af Dansk Psykolog Forening 
 
 
•Navn og afgrænsning 
 
§ 1.  Sektionens navn er Hospitalssektionen.  
 

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

 
Stk. 3. Sektionens hjemsted er Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.  

 
Stk. 4. Sektionen er landsdækkende. 

 
 
•Formål 
 
§ 2.  Sektionens formål er inden for hospitalsansatte psykologers og andre regionalt 

ansatte psykologers område at virke for Dansk Psykolog Forenings formål, 
herunder især: 

a. At samle psykologer til fremme af de faglige og fagpolitiske spørgsmål, der er særlige for 
hospitalsansatte og andre regionalt ansatte psykologer. 
b. At være støtte for medlemmernes faglige udvikling. 
c. At fremme samarbejdet mellem psykologer i sektionen og medlemmer af andre sektioner, 
selskaber og interessegrupper. 
d. At fremme medlemmernes samarbejde med Dansk Psykolog Forenings bestyrelse og 
udvalg, herunder at være foreningens landsdækkende kontakt- og høringsorgan i faglige og 
fagpolitiske spørgsmål af særlig betydning for sektionen. 
e. At samle viden om arbejdsvilkår og løn- og ansættelsesvilkår blandt sektionens 
medlemmer med henblik på Dansk Psykolog Forenings 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 kredsbasis. 

 
Stk. 2. I kompletterende vedtægter bestemmes eventuelle yderligere formål. 

 
 
•Arbejdsmåde 
 
§ 3.  Til opfyldelse af sektionens formål skal der: 
a. Afholdes medlemsmøder i sektionen. 
b. Iværksættes undersøgelser og informationsindsamling, når det for et aktuelt eller 
kommende foreningsspørgsmål er nødvendigt, herunder efteruddannelsesbehov. 
c. Afholdes møder med andre sektioner om spørgsmål, der angår disses arbejdsområder. 
d. Formidles oplysninger til medlemmer i sektionen og andre sektioner om de aktuelle 
opgaver. 
e. Iværksættes og afholdes kurser. 
 
 
 



 
 
•Medlemmer af sektionen 
 
§ 4.  Alle kandidatmedlemmer af Dansk Psykolog Forening med arbejde indenfor 

hospitalsområdet samt andre regionalt ansatte psykologer, som opfylder 
kriterierne for sektionens faglige afgrænsning, jf. § 2,  har ret til medlemskab af 
sektionen. Undtaget herfra er kandidatmedlemmer der opfylder betingelser for 
optagelse i ledersektionen. 

 
Stk. 2. Tilmelding til sektioner med anden faglig afgrænsning end angivet af 
ansættelsesforhold sker skriftligt til Dansk Psykolog Forenings sekretariat, der, 
inden tilmelding accepteres, hører sektionen. 

 
Stk. 3. Arbejdsløse medlemmer af Dansk Psykolog Forening med interesse for 
sektionens arbejde kan efter skriftlig anmodning til sektionsstyrelsen optages i 
sektionen. 

 
Stk. 4. Man kan ikke samtidig være stemmebærende medlem af flere sektioner. 

 
 
•Kompletterende vedtægter 
 
§ 5.  Sektionen kan optage kompletterende vedtægter efter beslutning på 

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

 
Stk. 2. Eventuelle kompletterende vedtægter skal i øvrigt være i 
overensstemmelse med nærværende 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 afgørelse kræver 2/3 flertal. 

 
 
•Sektionsgeneralforsamling 
 
§ 6.  Sektionen holder en årlig generalforsamling i perioden september-november og 

inden udgangen af november måned. 
 

Stk. 2. Varsling, indkaldelse og fastsættelse samt udsendelse af dagsorden følger 
i øvrigt reglerne for afholdelse af Dansk Psykolog Forenings ordinære 
generalforsamling, jf. Dansk Psykolog Forenings love, § 6. 

 
Stk. 3. Sektionsgeneralforsamlingens dagsorden indeholder: 
 

a.Valg af dirigent. 
a. Fastsættelse af forretningsorden. 
b. Beretning om sektionens virksomhed. 
c. Aflæggelse af regnskab. 



d. Fastlæggelse af forslag til driftsbudget. 
e. Valg af sektionsstyrelse og regionskontaktpersoner. 
f. Eventuelt. 
 

Endvidere anbefales, at dagsordenen indeholder punkterne:  
I. Indsamling og diskussion af forslag til punkter på Dansk Psykolog Forenings 
kommende generalforsamling. 
II. Indsamling og diskussion af forslag til kandidater til Dansk Psykolog 
Forenings bestyrelse og nævn. 

 
Stk. 4. Sektionsgeneralforsamlingsbeslutninger skal være i overensstemmelse 
med sektionens 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. 

 
 
•Sektionsstyrelse 
 
§ 7.  Sektionens landsdækkende arbejde forestås af en sektionsstyrelse, som 

konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. 
 

Stk. 2. Sektionsstyrelsen varetager det løbende samarbejde mellem sektionen og 
Dansk Psykolog Forenings bestyrelse. 

 
Stk. 3. Sektionsstyrelsens myndighedsområde bestemmes i øvrigt nærmere i 
kompletterende vedtægter. 

 
Stk. 4. Sektionsstyrelsen tilstræbes bredt sammensat med hensyn til arbejdsfelt, 
anciennitet og geografisk placering. 

 
Stk. 5. Sektionsstyrelsens medlemmer vælges for et år ad gangen. Valgperioden 
bestemmes i sektionens supplerende vedtægter. Genvalg kan finde sted. 

 
Stk. 6. Valg til sektionsstyrelsen sker ved simpelt flertalsvalg. Ved 
stemmelighed foretages omvalg mellem de kandidater, der har fået samme antal 
stemmer.  

 
Stk. 7. Sektionsstyrelsen afholder møder efter behov. 

 
 
•Regionskontaktpersoner 
 
§ 8.  Sektionens regionale arbejde forestås af en regionskontaktperson.  
 

Stk. 2. Regionskontaktpersonens opgave er koordinering og strukturering af 
sektionens arbejde i kredsen samt varetagelse af kontakten til kredsstyrelsen. 

 
Stk. 3. Regionskontaktpersonerne vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde 
sted. 



 
Stk. 4. Regler for valg og opstilling af kandidater til regionskontaktpersoner 
bestemmes nærmere i kompletterende vedtægter. 
 
 

•Samarbejdet med Dansk Psykolog Forenings bestyrelse 
 
§ 9.  Dansk Psykolog Forenings bestyrelse skal, inden beslutninger træffes af særlig 

betydning for sektionens medlemmer, 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 skal efter anmodning fra Dansk Psykolog Forenings 
bestyrelse foranstalte gennemført høringer, debatter eller medlemsmøder om 
særlige spørgsmål. 

 
Stk. 5. Sektionsstyrelsen kan anmode Dansk Psykolog Forenings bestyrelse om 
at behandle spørgsmål af særlig betydning for sektionen. 

 
Stk. 6. Dansk Psykolog Forenings bestyrelse kan ikke afvise at behandle 
sådanne anmodninger fra sektionerne. 

 
Stk. 7. Dansk Psykolog Forenings bestyrelse kan efter nærmere beslutning 
henlægge særlige spørgsmål til sagsbehandling i en sektion. 

 
 
•Opløsning 
 
§ 10.  Opløsning af sektionen sker i medfør af Dansk Psykolog Forenings love, § 31. 

 
 

 
 


