Referat fra DPSPs’ ordinære generalforsamling i Odense
8. marts 2022 kl. 17.00-18.15

Antal medlemmer til stede:

1. Valg af dirigent
Mette Vinum blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt
iht vedtægterne.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt af generalforsamlingen.
3. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
Klaus Pedersen orienterede om selskabet aktiviteter, jf. formandsberetningen. Beretningen
blev taget til efterretning af generalforsamlingen.
4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Kassereren gennemgik det udsendte regnskab og besvarede spørgsmål fra
generalforsamlingen. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.
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.
Vedtaget

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.
Vedtaget

Kontingent for studerende er 50% af det til enhver tid gældende kontingent.

Ikke vedtaget

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:
A) Beslutninger på generalforsamlingen træffes med almindeligt stemmeflertal blandt de
deltagende medlemmer. Studerende kan ikke stemme til valg af bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter.
Vedtaget

B) Ved afstemninger, hvor de studerende må stemme, tæller en studerendes stemme som ½
stemme.
Ikke vedtaget

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.’
Vedtaget
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6. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år
30. september 2022 – DPSP’s INTERNATIONALE SEMINAR I KØBENHAVN
Personality Pathology Grows Up. Classification Issues & Treatment
v/ Professor PhD Carla Sharp.
Forslag om kursus om Forskning i psykoterapi. Fx undervisere som Esben Hougaard, og Stig
Poulsen.
7. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
8. Fastlæggelse af budget og kontingent
Generalforsamlingen vedtog at fortsætte med uændret kontingent på kr. 150,- pr. år. Vedtaget.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg (alle genopstiller): Kirsten Rosenkrantz Grage (næstformand), Karen Aursand & Anne
Vonger Kaas. Alle genvalgt.
Ikke på valg: Klaus Pedersen (formand), Finn Korsaa (kasserer), Mette Vinum & Malene
Hinrichsen (koordinator, Fyn-udvalget).
Suppleanter:
På valg (genopstiller): Henriette McKenzie Rønhof Sloth. Genvalgt.
Ikke på valg: Krista M. N. Straarup.
10. Eventuelt
Der kommer spørgsmål om årsager til ændringer i budgettet og herunder tilskud fra DP. Klaus
Pedersen besvarer dette ved at forklare at der nok har været nogle erfaringer i DP om hvordan
penge har blevet anvendt i decentrale enheder hvilket har medført til opstramning, men at
holdningen i DPSP er at denne måde at styre penge på minder om micromanagement og nok
ikke er vejen frem i forhold til at udvikle stærke decentrale enheder. Der er fokus på
vigtigheden af fysiske møder, som bl.a. er med til at skabe sociale-faglige netværk. Der tales
om, at for megen fokus på online arrangementer/møder, samt micromanagement, kan have
negative konsekvenser for det frivillige engagement.
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