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VEDTÆGTER
8. marts 2022

§1
NAVN:
Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer.
Adresse: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

§2
FORMÅL:
•

At højne kvaliteten af psykologers psykoterapeutiske arbejde

•

At styrke psykologers professionelle identitet og faglige netværk

•

At styrke psykologers faglighed og teoretiske vedligeholdelse

§3
VIRKSOMHED:
Formålet realiseres via:
•

Afholdelse af arrangementer der kan være meritgivende i DP’s specialistuddannelser, samt
af årligt heldagsseminar. Arrangementerne afspejler bredden i dansk og international
videnskabeligt funderet psykoterapi.

•

Bestyrelsen har mulighed for at nedsætte udvalg til varetagelse og udvikling af DPSP’s
aktiviteter. Udvalgsmedlemmer udpeges af bestyrelsen, efter indstilling af
bestyrelsesmedlemmer eller udvalg. Nedsatte udvalg refererer til bestyrelsen.
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•

Bestyrelsen nedsætter et Aarhus-udvalg, et Fyn-udvalg og et København-udvalg til
varetagelse af lokale aktiviteter med bistand fra DPSP’s sekretær.

•

Bestyrelsen nedsætter et Medietekudvalg som bl.a. har til formål at opbygge og
vedligeholde DPSP’s Medietek med bistand fra DPSP’s sekretær.

•

Bestyrelsen nedsætter i samarbejde med andre relevante selskaber Specialpsykologisk
Diagnoseudvalg (SPDU). SPDU er et fagligt uafhængigt udvalg.

•

Der skal sigtes mod at kursusbudgetter balancerer, således at der hverken opstår væsentligt
underskud eller overskud for det enkelte kursus. Et kursusbudget skal indeholde oplysning
om minimum antal betalende deltagere for kursets gennemførelse. Bestyrelsen kan
dispensere fra kravet om, at et kursus ikke må give underskud.

§4
MEDLEMMER:
Der kan optages medlemmer af Dansk Psykolog Forening, der går ind for formålsparagraffen.
Optagelse i Selskabet finder sted ved henvendelse til sekretæren.

§5
GENERALFORSAMLING:
Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen.
Der afholdes én årlig generalforsamling i forbindelse med ordinært medlemsmøde (februar/marts
måned).
Generalforsamlingen afholdes på skift mellem landsdelene.
Indkaldelse sker gennem Fagmagasinet P eller via elektronisk besked til selskabets medlemmer med
mindst 8 ugers varsel. Forslag til dagsordenen skal være indsendt mindst 4 uger før
generalforsamlingen, således at endelig dagsorden udsendes senest 2 uger før afholdelsen.
Regnskabet for det foregående år udsendes til medlemmerne sammen med den endelige dagsorden.
På generalforsamlingen kan der ikke optages nye dagsordenspunkter til besluttende afstemning.
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende faste punkter:
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1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år
4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
5. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år
6. Behandling af indkomne forslag
7. Fastlæggelse af budget og kontingent
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Eventuelt
Beslutninger på generalforsamlingen træffes med almindelig stemmeflertal blandt de deltagende
medlemmer. Studerende kan ikke stemme til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
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.

§6
BESTYRELSEN:
Bestyrelsen består af 7 kandidatmedlemmer, der konstituerer sig selv med forkvinde/mand,
næstforkvinde/mand og kasserer.
•
•
•
•
•
•
•
•

Man vælges til bestyrelsen for 2 år ad gangen.
Hvert år på generalforsamlingen er henholdsvis 3 (lige år) og 4 (ulige år) medlemmer af
bestyrelsen på valg.
Det tilstræbes, at der i bestyrelsen er repræsentanter fra de forskellige landsdele.
Man kan genopstille til bestyrelsen.
Bestyrelsen fører en beslutningsprotokol via sekretæren.
Generalforsamlingen kan vælge op til tre kandidatmedlemmer som suppleanter.
Suppleanterne har ikke stemmeret.
Suppleanterne vælges for to år ad gangen.
Fratræder et bestyrelsesmedlem inden afslutning af sin valgperiode udpeger bestyrelsen en
af suppleanterne som nyt bestyrelsesmedlem. Det udpegede bestyrelsesmedlem sidder indtil
udløb af det fratrædende bestyrelsesmedlems valgperiode.

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER
FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING

________________________________________________________________________________

§7
REGNSKAB OG REVISION:
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet er under opsyn og godkendelse af den valgte
kasserer. Regnskabet revideres af Dansk Psykolog Forening, der samtidig står for adgang til
DPSP’s konti og har ansvaret for de løbende udbetalinger.

§8
VEDTÆGTSÆNDRINGER:
Vedtægtsændringer skal vedtages på en generalforsamling med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.
Forslag til ændringer skal være udsendt sammen med dagsordenen.

§9
OPLØSNING:
Selskabet kan opløses, såfremt 4/5 af de fremmødte stemmer herfor ved en generalforsamling.
Beslutningen skal endelig godkendes ved en urafstemning blandt medlemmerne med 4/5 flertal af
medlemsskaren.
Selskabets midler skal bruges i overensstemmelse med formålsparagraffen.
Videotekets samlede elektroniske materialer og deraf juridiske forpligtigelser og rettigheder skal
ved opløsning af DPSP overgå til Dansk Psykolog Forening, som må respektere de evt. indgåede
aftaler og rettigheder.

Klaus Pedersen
Formand f. DPSP
8. marts 2022

