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Vedtægter for Studentersektionen 
NAVN OG AFGRÆNSNING 

§ 1. Sektionens navn er “Studentersektionen af Dansk Psykolog Forening”, forkortet DPS. 

Stk. 2. Sektionen er oprettet i medfør af love for Dansk Psykolog Forening, § 17. 

Stk. 3. I kompletterende vedtægter bestemmes nærmere kriterier for sektionens faglige afgræns-

ning. 

Stk. 4. Sektionen er landsdækkende. 

 

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 og studiepolitiske 

spørgsmål, der er særlige for denne medlemsgruppe. 

b. At være 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, herunder at være foreningens landsdækkende kontakt- og høringsorgan i faglige 

og fagpolitiske spørgsmål af særlig betydning for sektionen. 

e. At samarbejde med organisationer om afholdelse af arrangementer inden for medlemmer-

nes faglige- og studiepolitiske område. 

 

ARBEJDSMÅDE 

§ 3. Til opfyldelse af sektionens formål skal der: 

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

b. Formidles oplysninger til medlemmer i sektionen og andre sektioner om de aktuelle opga-

ver. 

c. Være et løbende samarbejde mellem styrelsen i sektionen og Dansk Psykolog Forenings be-

styrelse. 
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d. Arbejdes i de udvalg, hvortil styrelsesrepræsentanter er indstillede. 

 

MEDLEMMER AF SEKTIONEN 

§ 4. Alle studentermedlemmer af Dansk Psykolog Forening, som er psykologistuderende på enten 

bachelor eller kandidatuddannelsen ved universiteterne i København, Aarhus, Aalborg og Syd-

dansk Universitet har ret til medlemskab af sektionen. 

Stk. 2. Medlemskab af sektionen ophører automatisk tre måneder efter studieophør eller ved er-

hvervelsen af kandidatgrad. 

 

KOMPLETTERENDE VEDTÆGTER 

§ 5. Sektionen kan optage kompletterende vedtægter efter beslutning på sektionsgeneralforsam-

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

Stk. 2. Eventuelle kompletterende vedtægter skal i øvrigt være i overensstemmelse med nærvæ-

rende normalvedtægter og Dansk Psykolog Forenings love. 

Stk. 3. Dansk Psykolog Forenings bestyrelses afgørelse om optagelse af kompletterende vedtægter 

kan indbringes for Dansk Psykolog Forenings ordinære generalforsamling. En omstødelse af besty-

relsens afgørelse kræver 2/3 flertal. 

 

SEKTIONSGENERALFORSAMLING 

§ 6. Sektionen holder en gang årligt i perioden september til november generalforsamling for lo-

kalstyrelserne i København, Aarhus, Aalborg og Odense. 

Stk. 2.  Den ordinære generalforsamling varsles med mindst 10 ugers varsel.  

Stk. 3. Styrelsen udfærdiger dagsorden, forslag til arbejdet i det kommende år, (benævnt arbejds-

program) og budgetforslag.  

Stk. 4. Materialet til generalforsamlingen gøres tilgængeligt for sektionens medlemmer mindst 3 

uger før generalforsamlingen. 

Stk. 5. Sektionsgeneralforsamlingens dagsorden indeholder: 
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a. Valg af dirigent. 

b. Beretning om sektionens arbejde både på landsplan og lokalplan. 

c. Aflæggelse af regnskab. 

d. Fastlæggelse af forslag til budget. 

e. Fastsættelse af forretningsorden. 

f. Valg af lokalstyrelsesformand. 

g. Valg af lokalstyrelsesnæstformand.  

h. Valg af lokalkasserer. 

i. Valg af repræsentanter til lokalstyrelserne. 

j. Indkomne forslag. 

k. Eventuelt. 

Stk. 6. Forslag til dagsordenspunkter ud over de i stk. 5 nævnte samt forslag til vedtægtsændringer 

skal være styrelsen i hænde senest 8 uger inden generalforsamlingen. 

Stk. 7. Der kan ikke optages nye punkter på dagsordenen på selve generalforsamlingen. 

Stk. 8. Generalforsamlingerne træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal blandt de frem-

mødte medlemmer.  

Stk 9. Beslutninger træffes efter samme regler som for Dansk Psykolog Forenings ordinære gene-

ralforsamling, jf. Dansk Psyko- log Forenings love, § 7, stk. 8. Minus halvstemmeret. 

Stk. 10. Styrelsen meddeler medlemmerne generalforsamlingens beslutninger i form af beslut-

ningsreferat senest 8 uger efter generalforsamlingen. 

 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af lokalstyrelserne efter reglerne i Love for 

Dansk Psykolog Forening §9. 

 

SEKTIONSSTYRELSE 

§8. Sektionensstyrelsen består af de maks 28 lokalrepræsentanter valgt på generalforsamlingen. 
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Stk. 2. Sektionsstyrelsen konstituerer sig på et landsmøde senest 6 uger efter de fire lokalstyrel-

sers tiltrædelse, som sker ved generalforsamlingen (se §6). 

Stk. 3. Her stemmer sektionsstyrelsen om hvem af de valgte lokalstyrelsesrepræsentanter der skal 

besidde de nationale poster. 

Stk. 4. Der vælges landsformand og landsnæstformand for studentersektionen, samt 1 suppleant.  

Stk. 5. Landsformand og landsnæstformand er bestyrelsesrepræsentanter for studentersektionen. 

Stk. 6. Der vælges en landskasserer, samt 1 suppleant for landskasseren. 

Stk. 7. Der vælges EFPSA National Representative og suppleant for denne, benævnt MR og Vice 

MR. 

Stk. 8. Der vælges repræsentanter til at besidde de poster Studentersektionen råder over i DP’s 

udvalg. 

 

FORPLIGTIGELSE 

§ 9. Studentersektionen forpligtes ved underskrift af enten formand og et andet hovedstyrelses-

medlem eller kassereren og et andet hovedstyrelsesmedlem. 

 

SEKTIONENS HOVEDSTYRELSE 

§ 10. Studentersektionens hovedstyrelse udgøres af landsformand og landsnæstformand, de fire 

lokalstyrelsesformænd, samt landskasserer.  

Stk. 2. Landskasserens beslutningsdygtighed er begrænset til emner vedrørende sektionens øko-

nomi.  

Stk. 3. Hovedstyrelsens har det overordnede økonomiske ansvar for styrelsen. Hovedstyrelsen er 

beslutningsdygtig på vegne af den samlede landstyrelse.  

Stk. 4. Hovedstyrelsen er forpligtigede til at iværksætte beslutninger, som er taget af landstyrelsen 

på landsmøderne.  

Stk. 5. Hovedstyrelsen er beslutningsdygtige når en tredjedel af medlemmerne er repræsente-

rede. 



 
 
 
 
 

Side 5 af 8 
 

Stk. 6. Hovedstyrelsen aflægger beretning og regnskab for sektionsstyrelsen ved det konstitue-

rende landsmøde.  

Stk. 7. Ved landsformandens frafald, træder lands- næstformanden i dennes sted.  

Stk. 8. Ved landsnæstformandens frafald, træder suppleanten i dennes sted.  

§11. Landsformand og lands- næstformand besidder posterne i bestyrelsen og har det overord-

nede ansvar for driften og administrationen af Studentersektionen.  

Stk. 2. Landsformand og landsnæstformand er ansvarlige for: 

a. At løbende at indkalde til møder i hovedstyrelsen.  

b. Til at indkalde til de to årlige landsmøder. 

c. Samt udarbejde dagsordener for både hovedstyrelsesmøder og landsmøder.  

§. 12. Hovedstyrelsen afholder løbende møder for at understøtte arbejdsgangen i lokalsektionerne 

og behandler fagpolitiske spørgsmål.  

Stk. 2. To gange årligt afholdes møderne fysisk og resten af året kan møderne foregå online. 

Stk. 3. Ved ekstraordinære forhold hvor der ikke er mulighed for at afholde mødet fysisk, kan det 

afholdes virtuelt. 

Stk. 4. Ønskes punkter på dagsordenen til hovedstyrelsesmøder, skal disse indgives senest 2 uger 

før til enten landformanden eller landsnæstformanden. 

 

SEKTIONENS LOKALSTYRELSE 

§ 13.  Studentersektionens landsdækkende arbejde forestås af fire lokalstyrelser: 

a. Studentersektionens lokalstyrelse i Aalborg 

b. Studentersektionens lokalstyrelse i Aarhus 

c. Studentersektionens lokalstyrelse i København 

d. Studentersektionens lokalstyrelse i Odense 

Stk. 2. De fire lokalstyrelser består af op til 7 repræsentanter. 

Stk. 3. En lokalstyrelse kan alene udgøres af en lokalformand og lokalkasserer. 
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Stk. 4. Ved frafald af lokalsektionsformand, træder dennes lokalsektions næstformand i stedet. 

Ved Landskassererens frafald træder suppleanten i stedet. 

Stk. 5. Alle de på generalforsamlingen fremmødte studerende, som er medlemmer af Dansk Psy-

kolog Forening, kan opstille til valg, hvor valget afgøres ved almindelig stemmeflerhed.  

Stk. 6. Valg foregår efter almindeligt stemmeflertal (se tidligere formulering). Ved stemmelighed 

afgøres det ved lodtrækning. 

Stk. 7. Der kan opstilles som repræsentant til lokalstyrelse efter enten bopæls- eller studiestedstil-

knytning. 

Stk. 8. Valgperioden løber fra generalforsamlingen, til to måneder efter generalforsamlingen den 

efterfølgende år.  

Stk. 9. De sidste to måneder består af en overdragelsesperiode. De aftrædende repræsentanter 

har ikke stemmeret i overdragelsesperioden. 

Stk. 10. Lokalstyrelserne afholder møder efter behov. Møderne kan gøres åbne for lokalsektionens 

medlemmer ved henvendelse, såfremt der ikke deles personfølsomme informationer til mødet. 

Stk. 11. Lokalformanden er man den drivende og hoved- administrative kraft i delsektionen. Det er 

lokalformandens ansvar at indkalde til møder og udarbejde dagsordener for disse. Dagsordner skal 

offentliggøres for lokalstyrelsen inden afholdelse af møde. 

 

LANDSMØDER 

§ 14. Landsmøder afholdes to gange årligt i henholdsvis København og Aarhus.  

Stk. 2. Værtsbyen står for forplejning og overnatning.  

Stk. 3. Landsformand og landsnæstformand er ansvarlige for dagsordenen.  

Stk. 4. På landsstyrelsesmøder er styrelsen beslutningsdygtig når en tredjedel af alle sektionens 

repræsentanter er til stede. Hvert uddannelsessted skal være repræsenteret ved minimum 1 lokal-

repræsentant. 

Stk. 5. På selve landsmøderne kan der ikke optages nye dagsordenspunkter til besluttende afstem-

ning.  
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Stk. 6. Punkter til dagsordenen skal være formand eller landsnæstformand i hænde senest to uger 

før landmødets afholdelse. 

§ 15. Beslutninger træffes efter samme regler som for Dansk Psykolog Forenings ordinære gene-

ralforsamling, jf. Dansk Psykolog Forenings love, § 7, stk. 8. Minus halvstemmeret. 

Stk. 1. Dagsorden for det årlige konstituerende landsmøde skal indeholde: 

a. Valg af Ordstyrer indstillet af hovedstyrelsen. 

b. Valg af referent indstillet af hovedstyrelsen. 

c. Godkendelse af dagsorden. 

d. Beretning om lokalsektionernes arbejde både på lokalt- og landsplan. 

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

f. Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse. 

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

h. Valg til hovedstyrelsen: 

I. Landsformand 

II. Lands –næstformand 

III. Suppleant til lands- næstformand. 

IV. Landskasserer 

V. Suppleant til landskassere 

VI. Valg til internationale repræsentantskaber: 

EFSPA, 2 poster henholdsvis MR og Vice MR 

i. Valg af repræsentanter til at besidde de poster Studentersektionen råder over i DP’s ud-

valg. 

j. Eventuelt. 

Stk. 2. Dagorden ved landsmøder som ikke er konstituerende, skal indeholde følgende punkter: 

a. Valg af ordstyrer indstillet af hovedstyrelsen. 

b. Valg af referent indstillet af hovedstyrelsen. 

c. Godkendelse af dagsorden. 

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

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

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



 
 
 
 
 

Side 8 af 8 
 

g. Halvårsevaluering af arbejdsprogrammet for indeværende generalforsamlingsperiode. 

Stk. 3. Referat eller beretning om landsmøder offentliggøres på sektionens hjemmeside, så med-

lemmer kan følge med i sektionens arbejde. 

 

SAMARBEJDET MED DANSK PSYKOLOG FORENINGS BESTYRELSE 

§ 16. 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 1 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 spørgs-

mål 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 

§ 17. Opløsning af sektionen sker i medfør af Dansk Psykolog Forenings love, § 33. 

 

IKRAFTTRÆDELSE 

§ 18. Nærværende vedtægt er blevet godkendt af Dansk Psykolog Forening og på sektionens gene-

ralforsamling d. 24/2/21. Vedtægten har gyldighed fra (dato for DP’s godkendelse). 

 


