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VEDTÆGTER 
NAVN OG AFGRÆNSNING 
§ 1. Sektionens navn er “Studentersektionen i Dansk Psykolog Forening”. 

Stk. 2. Sektionen er oprettet i medfør af Love for Dansk Psykolog Forening, § 12. 

Stk. 3. Nærværende vedtægter kompletterer normalvedtægterne for sektioner i Dansk Psykolog 
Forening. 

Stk. 4. Sektionen er landsdækkende. 

Stk. 5. Sektionens medlemmer er defineret ved at være cand. psych. Studerende ved Aarhus 
Universitet, Københavns Universitet, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet eller mag.art 
studerende jf. DP’s love §4e. 

FORMÅL  
§ 2. Sektionens formål er inden for sit faglige område at virke for Dansk Psykolog Forenings 
formål, herunder især: 

a) At samle psykologistuderende til fremme af de faglige, fagpolitiske samt studiepolitiske 
spørgsmål, der er særlige for denne medlemsgruppe. 

b) At være en støtte for medlemmernes faglige udvikling. 

c) At fremme samarbejdet mellem psykologistuderende i sektionen og medlemmer af andre 
sektioner. 

d) At fremme studentermedlemmernes samarbejde med Dansk Psykolog Forenings 
bestyrelse og udvalg. 

e) At varetage de studerendes vilkår ved blandt andet at være foreningens landsdækkende 
kontakt- og høringsorgan i faglige, fagpolitiske samt studiepolitiske spørgsmål af særlig 
betydning for sektionen. 

f) At være sagsbehandlende for de sager, som bestyrelsen henlægger til sektionen. 

g) At samarbejde med organisationer om afholdelse af arrangementer inden for 
medlemmernes faglige og studiepolitiske interesseområde. 

ARBEJDSMÅDE  
§ 3. Til opfyldelse af sektionens formål skal der: 

a) Afholdes medlemsmøder i sektionen. Medlemmerne skal indkaldes via annoncering. 
Denne annoncering kan blandt andet finde sted via Studentersektionens hjemmeside, 
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Fagmagasinet P, studenterbladene, opslag på de førnævnte fire uddannelsessteder eller 
via sektionens nyhedsbrev facebook side: 

(https://www.facebook.com/danskpsykologforeningsstudentersektion). 

b) Formidles oplysninger til medlemmer i sektionen og andre sektioner om de aktuelle 
opgaver. 

c) Være et løbende samarbejde mellem styrelsen i sektionen og Dansk Psykolog Forenings 
bestyrelse. 

d) Arbejdes i de udvalg, hvortil styrelsesmedlemmer er indstillede. 

e) Iværksættes og/eller afholdes arrangementer, der har faglig relevans for de studerende. 

MEDLEMMER AF SEKTIONEN  
§ 4. Alle studentermedlemmer er dem godkendt jf. Dansk Psykolog Forenings love § 4e. 

Stk. 2. Medlemskab af sektionen ophører automatisk tre måneder efter studieophør eller ved 
erhvervelsen af kandidatgrad. 

Stk. 3. Studentermedlemmer kan være medlemmer af selskaber jf. Dansk Psykolog Forenings 
love § 18, stk. 3. 

SUPPLERENDE VEDTÆGTER  
§ 5. Sektionen kan ændre nærværende kompletterende vedtægter efter beslutning på sektionens 
generalforsamlinger med et samlet 2/3 flertal og efter Dansk Psykolog Forenings bestyrelses 
godkendelse. 

Stk. 2. Vedtægtsændringer skal i øvrigt være i overensstemmelse med Dansk Psykolog Forenings 
love og normalvedtægter. 

Stk. 3. Bestyrelsens afgørelse om vedtægtsændringer kan indbringes for Dansk Psykolog 
Forenings ordinære generalforsamling. En omstødning af bestyrelsens afgørelse kræver 2/3 flertal. 

SEKTIONSGENERALFORSAMLING  
§ 6. Sektionen afholder én gang årligt i februar parallelle generalforsamlinger for delstyrelserne i 
Aalborg, Århus, København og Odense. 

Stk. 2. De ordinære parallelle generalforsamlinger varsles med mindst 8 uger gennem notits, på 
Sektionens facebookside og side på DP’s hjemmeside). Styrelsen udfærdiger dagsorden, forslag 
til arbejdet i det kommende år, benævnt Arbejdsprogram, budgetforslag samt evt. forslag fra 
sektionen eller medlemmer. Dette materiale gøres tilgængeligt for sektionens medlemmer mindst 3 
uger før Generalforsamlingen enten ved at placere dette på Studentersektionens hjemmeside og 
facebook side. 

Stk. 3. Generalforsamlingernes dagsorden skal indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 

https://www.facebook.com/danskpsykologforeningsstudentersektion
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2. Valg af referent 

3. Godkendelse af dagsorden. 

4. Beretning om sektionens arbejde både på lokalt plan og på landsplan. 

5. Forelæggelse af reviderede regnskaber til godkendelse. 

6. Præsentation og ideer til arbejdsprogrammet for det kommende års arbejde. 

7. Godkendelse af budget. 

8. Valg af medlemmer til delstyrelsen, så der maksimalt er 7 medlemmer i delstyrelsen. 
Valgperioden er 1-årig. Alle medlemmer af delstyrelsen deltager fuldt ud i delstyrelsens 
arbejde og alle har stemmeret. Der skal ikke mere end to medlemmer (formand og 
kasserer) til at konstituere en delstyrelse. 

9. På lige år Valg af delstyrelsesformand for 1 år. Man kan genopstille til posten så længe 
man er studerende valgperioden ud.  

10. Valg af delstyrelsesnæstformand. Valgperioden for disse er 1-årig. Man kan genopstille 
til posten så længe man er studerende hele valgperioden. 

11. Valg af kasserer for en etårig periode. 

12. Indkomne forslag. 

13. Eventuelt. 

Stk. 4. De på generalforsamlingerne trufne beslutninger træffes ved almindeligt flertal blandt de 
fremmødte medlemmer med hver 1 stemme. Afstemningen skal ske skriftligt, hvis ét medlem 
begærer det. Stemmeafgivningen kan ske ved et medlems personlige fremmøde eller ved skriftlig 
fuldmagt til et andet medlem. Intet medlem kan repræsentere flere end to andre medlemmer ved 
fuldmagt. 

Stk. 5. På selve generalforsamlingerne kan der ikke optages nye dagsordenspunkter til 
besluttende afstemning. 

Stk. 6. Styrelserne meddeler medlemmerne generalforsamlingens beslutninger i form af 
beslutningsreferat på DPS’ side på DP’s hjemmeside og på facebooksiden efter 
generalforsamlingens afholdelse. 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING  
§ 7. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af styrelserne efter de samme regler, som 
gælder for kandidatmedlemmer af Dansk Psykolog Forening og § 8 i foreningens love. Undtaget 
herfor er reglerne om stemmeret, idet hvert studentermedlem har 1 stemme. 

SEKTIONENS STYRELSE  
§ 8. Alle aktive medlemme af DPS, dvs. på generalforsamling valgte i de fire delsektioner udgør 
Studentersektionens Styrelse. 
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Stk. 2. Den samlede sektionsstyrelse konstituerer sig på et Landsmøde senest 6 uger efter de fire 
delstyrelsers tiltrædelse. Her stemmes om hvilke af de fire delstyrelsesformænd, der vælges som 
henholdsvis landsformand og lands- næstformand for studentersektionen samt 2 suppleanter. 
Landsformand og lands- næstformand er bestyrelsesrepræsentanter for studentersektionen. 
Desuden vælges en landskasserer, NPS repræsentant og suppleant for denne og en EFPSA 
National Representative og suppleant for denne, benævnt MR og Vice MR. 

Stk. 3. Studentersektionen forpligtes ved underskrift af enten formand og et andet 
hovedstyrelsesmedlem eller kassereren og et andet hovedstyrelsesmedlem. 

Stk. 4. Studentersektionen har følgende udvalgsposter i Dansk Psykolog Forening: 

Social- og sundhedspolitisk udvalg, (SOS) 1 post 

Arbejdsmiljøudvalg 1 post 

Uddannelses- og Forskningsudvalg (UFU) min. 1 post 

Løn- og Stillingsstrukturudvalg (L&S) 1 observatørpost 

Disse indstilles efter Dansk Psykolog Forenings Vedtægter. 

SEKTIONENS DELSTYRELSE  
§ 9. Studentersektionens landsdækkende arbejde forestås af fire delstyrelser: 

Studentersektionens delstyrelse i Aalborg 

Studentersektionens delstyrelse i Århus 

Studentersektionens delstyrelse i København 

Studentersektionens delstyrelse i Odense 

Stk. 2. De fire delstyrelser består hver af maksimalt 7 medlemmer, heraf 1 formand. 

Stk. 3. Alle de på generalforsamlingen fremmødte studerende, som er medlemmer af Dansk 
Psykolog Forening, kan opstille til valg, hvor valget afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Den 
studerende bestemmer selv, hvilken styrelse der opstilles til, dog enten efter bopæls- eller studie-
steds tilknytning. Valgperioden for disse medlemmer forløber fra Generalforsamlingen det år de 
vælges, til to måneder efter den efterfølgende Generalforsamling, således at de sidste to måneder 
består af en overdragelsesperiode. De aftrædende medlemmer har ikke stemmeret i 
overdragelsesperioden. 

Stk. 4. Delstyrelserne afholder møder efter behov. Møderne er åbne for alle medlemmer og der 
indkaldelse løbende på facebook siden med dagsorden for det pågældende møde. 

Stk. 5. Som formand er man den drivende og hoved- administrative kraft i delsektionen. Det er ens 
ansvar løbende at indkalde til møder og udarbejde dagsordener for disse. Dagsordener skal 
offentliggøres på delsektionens facebookside så alle medlemmer kan følge delsektionens arbejde. 
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Sektionens Hovedstyrelse  
§ 10. Studentersektionens hovedstyrelse udgøres af de fire delstyrelsesformænd, samt 
landskassereren. (Red. Ovenstående er allerede godkendt på DPS’ generalforsamling marts 
2015). Af de fire delsektionsformænd er en på det konstituerende landsmøde valgt til 
landsformand, og en valgt til lands- næstformand. Alle fem poster skal have suppleanter til at 
træde i deres sted ved frafald. 

Stk. 1. Hovedstyrelsen er ansvarlig for udøvelsen af virksomhed og økonomi i den samlede 
styrelses fravær (landstyrelsen) i dennes interesse. Hovedstyrelsen aflægger beretning og 
regnskab for landsstyrelsen ved landsmødet. Ved landsformandens frafald, træder lands- 
næstformanden i stedet. Ved frafald af delsektionsformand, træder dennes delsektions 
næstformand i stedet. Ved Landskassererens frafald træder en af de fire delsektioners kasserer i 
stedet, valgt på generalforsamling som suppleant. 

Stk. 2. Landsformand og lands- næstformand besidder posterne i bestyrelsen og har det 
overordnede ansvar for driften af Studentersektionen. Som landsformand og lands- næstformand 
er man den drivende og hoved- administrative kraft i Sektionen. Det er ens ansvar løbende at 
indkalde til møder i Hovedstyrelsen og til de to årlige Landsmøder og udarbejde dagsordener for 
disse. Dagsordener skal offentliggøres på delsektionens facebook-side så alle medlemmer kan 
følge delsektionens arbejde. 

Stk. 3. Hovedstyrelsens afholder løbende møder for at understøtte arbejdsgangen i delsektionerne 
og behandler fagpolitiske spørgsmål. Møderne er to gange årligt ved fysisk fremmøde, resten af 
året kan møderne med fordel foregå på Skype. Ønsker medlemmer punkter på dagsordenen til 
disse møder, skal der tages kontakt til den pågældende delsektions formand. Dagsordener og 
beslutninger bliver offentliggjort på Studentersektionens facebook side. 

Landsmøder  
§ 11. Landsmøder afholdes to gange årligt. De fire delstyrelser inviterer på skift til landsmøde, og 
er dermed ansvarlige for lokaler, referent, ordstyrer og forplejning på dagen. Landsformand og 
lands- næstformand er ansvarlige for dagsordenen. De på landsmødet trufne beslutninger træffes 
ved almindelig flertal blandt de repræsenterede medlemmer med hver 1 stemme. Afstemningen 
skal ske skriftligt, hvis ét medlem begærer det. Stemmeafgivningen kan ske ved et medlems 
personlige fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Intet medlem kan 
repræsentere mere end to andre medlemmer ved fuldmagt. 

Stk 1. På landsstyrelsesmøder er styrelsen beslutningsdygtig når en tredjedel af alle sektionens 
styrelsesmedlemmer er til stede. Hvert uddannelsessted være repræsenteret ved minimum 1 
delstyrelsesmedlem. 

Stk 2. På selve landsmøderne tilstræbes det, at der ikke optages nye dagsordenspunkter til 
besluttende afstemning. 

Stk. 3. Dagsorden for det årlige konstituerende landsmøde skal indeholde: 

1. Valg af Ordstyrer indstillet af værts delsektionen. 

2. Valg af referent indstillet af værts delsektionen. 



Dansk Psykologforenings Studentersektion 

 6 

3. Godkendelse af dagsorden. 

4. Beretning om delsektionernes arbejde både på lokalt- og landsplan. 

5. Beretning fra landsformand og lands- næstformand om bestyrelsesarbejdet. 

5. Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse. 

6. Præsentation af og ideer til arbejdsprogrammet for det kommende års arbejde. 

7. Valg til hovedstyrelsen: 

 Landsformand 

Lands –næstformand 

Landskasserer 

8. Valg til internationale repræsentantskaber: 

 EFSPA, 2 poster henholdsvis Mr. og Vice Mr. 

 NPS 

9. Valg til poster i DP: 

 Social- og sundhedspolitisk udvalg, (SOS) 1 post 

Arbejdsmiljøudvalg 1 post 

Uddannelses- og Forskningsudvalg (UFU) min. 1 post 

Løn- og Stillingsstrukturudvalg (L&S) 1 observatørpost 

10. Eventuelt. 

Stk. 4. Dagorden ved landsmøder som ikke er konstituerende skal indeholde følgende punkter: 

1. Valg af ordstyrer indstillet af værts delsektionen. 

2. Valg af referent indstillet af værts delsektionen. 

3. Godkendelse af dagsorden. 

4. Beretning om delsektionernes arbejde både på lokalt- og landsplan. 

5. Beretning fra landsformand og lands- næstformand om bestyrelsesarbejdet. 

5. Forelæggelse af halvårligt regnskab og sammenhold med årligt budget. 

6. Halvårsevaluering af arbejdsprogrammet for indeværende generalforsamlingsperiode. 
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SAMARBEJDET MED DANSK PSYKOLOG FORENINGS 
BESTYRELSE  
§ 12. Dansk Psykolog Forenings bestyrelse skal forinden beslutninger træffes af særlig betydning 
for sektionens medlemmer høre delsektionsstyrelsen. 

Stk. 2. Ved en sådan høring skal normalt gives en frist på 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 og gennemføre 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 sektionen. 

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

MEDLEMSKAB AF DPS  
§ 13. Studentermedlemmer af Dansk Psykolog Forening kan ikke oppebære medlemskab af en 
kredssammenslutning jf. § 4 stk. 1 i Normalvedtægterne for kredse. 

OPLØSNING  
§ 14. Opløsning af sektionen kan kun finde sted i overensstemmelse med § 16 stk. 8 i Dansk 
Psykolog Forenings love. § 31 kan dog tages i anvendelse. 

IKRAFTTRÆDELSE  
§ 15. Nærværende vedtægter er blevet godkendt af Dansk Psykolog Forenings bestyrelse og på 
sektionens generalforsamling 2016. 
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