DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER
SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 8. MARTS 2022 KL. 17-18.15
Olivia Brasserie
Vintapperstræde 37, 5000 Odense C

Generalforsamling med efterfølgende foredrag og middag.
Vi indkalder hermed til generalforsamling i DPSP d. 8. marts 2022. Det er ikke muligt at deltage i generalforsamlingen virtuelt. Sammen med denne indkaldelse findes DPSP’s regnskab for 2021. Forslag til
dagsordenen skal være indsendt mindst 4 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Såfremt der ikke
indkommer nye forslag til dagsorden, vil vedlagte dagsorden gælde som endelig dagsorden.
Tid: Tirsdag den 8. marts 2022 kl. 17.00 – 22.00
Sted: Olivia Brasserie, Vintapperstræde 37, 5000 Odense C
17.00 – 18.15 Generalforsamling
18.15 - 19.45 Foredrag v/ Mikkel Auning-Hansen:
Narrativ eksponeringsterapi (NET) med multi-traumatiserede flygtninge
Mikkel Auning-Hansen er specialist i psykotraumatologi og behandlingsansvarlig klinisk psykolog ved
RehabiliteringsCenter for Traumatiserede.
NET er en behandlingsprotokol udviklet til behandling af multitraumatiserede mennesker der ofte har en
anden kulturbaggrund end psykologen. NET behandling hviler på et stærkt evidensgrundlag og fokuserer på kernesymptomerne for PTSD. NET er udviklet til at kunne fungere med få ressourcer, på tværs
af kultur- og sprogbarrierer - og har været særligt anvendt i NGO sammenhænge i centralafrika, både til
voksne og såvel som børn og unge.
I store dele af vesteuropa er NET bredt anerkendt som en referencebehandling på traumekliniker der
behandler flygtninge med PTSD og relaterede senfølger af krig og flugt.
Mikkel Auning-Hansen er Specialist i Psykotraumatologi og arbejder til dagligt med multi-traumatiserede
flygtninge ved RCT Rehabiliteringscenter for Traumatiserede. Med udgangspunkt i sit daglige arbejde
med svært traumatiserede flygtninge vil han give en let indføring i arbejdet med denne særligt sårbar
gruppe og anvendelsen af NET som behandlingsmetode.
19.45 – 22.00 Middag
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Bestyrelsesmedlemmer:
På valg: (alle genopstiller): Kirsten Rosenkrantz Grage (næstformand), Karen Aursand & Anne Vonger Kaas
Ikke på valg: Klaus Pedersen (formand), Finn Korsaa (kasserer), Mette
Vinum & Malene Hinrichsen (koordinator, Fyn-udvalget)
Suppleanter:
På valg: (genopstiller): Henriette McKenzie Rønhof Sloth
Ikke på valg: Krista M. N. Straarup
Tilmelding er ikke nødvendig, men modtages meget gerne på generalforsamling@dpsp.dk af hensyn til forberedelserne.
Dagsorden til DPSPs generalforsamling tirsdag d. 8. marts 2022
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
6. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år
7. Behandling af indkomne forslag
8. Fastlæggelse af budget og kontingent
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
10.Eventuelt

Arrangør: DPSP v/ Mette Vinum, Karen Aursand, Malene Hinrichsen
& Henriette Rønhoff Sloth
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Ad. Pkt. 5: Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer:
Forslag til tilføjelse under §3:
•
Bestyrelsen nedsætter i samarbejde med andre relevante selskaber Specialpsykologisk Diagnoseudvalg (SPDU). SPDU er et fagligt uafhængigt udvalg.
Motivering:
Bestyrelsen har i samarbejde med Selskab for Specialpsykologer i Psykiatri og Børn- og Ungdomspsykiatri (SSPP), Selskab for Psykologisk Psykiatri (SPP), Selskab for Psykopatologi hos Børn og Unge (SPBU)
i 2020 nedsat Specialpsykologisk Diagnoseudvalg (SPDU). SPDU har opnået repræsentation i Sundhedsdatastyrelsens ICD-11 Kernegruppe. Bestyrelsen mener derfor SPDU bør opnå status af at være et
vedtægtsbestemt udvalg.
Forslag til ændring af §4
Gældende vedtægt:
Der kan optages kandidatmedlemmer af Dansk Psykolog Forening, der går ind for formålsparagraffen.
Optagelse i Selskabet finder sted ved henvendelse til sekretæren.
Ændringsforslag:
Der kan optages medlemmer af Dansk Psykolog Forening, der går ind for formålsparagraffen. Optagelse
i Selskabet finder sted ved henvendelse til sekretæren.
Kontingent for studerende er 50% af det til enhver tid gældende kontingent.
Motivering:
Bestyrelsen ønsker at åbne for, at psykologistuderende kan være medlem af selskabet.
Forslag til ændring af en del af §5
Gældende vedtægt:
Beslutninger på generalforsamlingen træffes med almindelig stemmeflertal blandt de deltagende medlemmer. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det eller mindst 1/3
af medlemmerne skriftligt anmoder herom. Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling indeholder
dagsorden og skal udsendes senest 14 dage efter fremsættelse af anmodning
Ændringsforslag:
Beslutninger på generalforsamlingen træffes med almindelig stemmeflertal blandt de deltagende medlemmer. Studerende kan ikke stemme til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Ved afstemninger,
hvor de studerende må stemme, tæller en studerendes stemme som ½ stemme. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det eller mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt anmoder
herom.
Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling indeholder dagsorden og skal udsendes senest 14 dage
efter fremsættelse af anmodning.
Forslag til ændring af en del af §6
Gældende vedtægt:
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der konstituerer sig selv med forkvinde/mand, næstforkvinde/mand
og kasserer.
Generalforsamlingen kan vælge op til tre suppleanter. Suppleanterne har ikke stemmeret.
•
Ændringsforslag
Gældende vedtægt:
Bestyrelsen består af 7 kandidatmedlemmer, der konstituerer sig selv med forkvinde/mand, næstforkvinde/mand og kasserer.
Generalforsamlingen kan vælge op til tre kandidatmedlemmer som suppleanter. Suppleanterne
•
har ikke stemmeret.
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