ISPS Generalforsamling den 27.2.2012
Referent: Anne Marie Torsting
Ordstyrer: Ulrik Haahr
Formandens beretning:
Arrangementer:
Vi ønsker at have 4 arrangementer om året, med både danske og udenlandske
foredragsholdere. I det indeværende år har vi haft:
Trevor Eyles og Dirk Corstens: ”At give stemmerne mening, - en fælles indsats” den 21.
marts 2011, i København
Andrea Raballo: "On being exposed: phenomenology of selfexperienced vulnerability in
schizophrenia", den 12 maj 2011, København
Professor Douglas Turkington: "Cognitive Behavioral Therapy for Psychosis in a
Psychoanalytic Frame", og Tiril Østefjells: “Attachment and psychosis” den 7. november
2011, i København.
Lektor PhD Susanne Harder ”Udviklingspsykopatologi”, den 8. december 2011, i
København og den 8.3.12 i Århus.
I forbindelse med denne generalforsamling afholdtes fagligt seminar med Brian Martindale:
”Working With Families from the beginning in Psychosis - sane or insane?”
Medlemsskab:
ISPS har aktuelt 62 medlemmer. Medlemstallet svinger mellem 45 og 80 medlemmer. Vi
ønsker et mere stabilt medlemstal og har derfor besluttet at tilmelde os NETS (tidligere
kaldt betalingsservice), da vi mener at det skyldes medlemmerne aktivt skal tilmelde sig
årligt og ofte glemmer det. Mere om det i det kommende år.
ISPS Anbefalinger:
Så er ISPS's "Anbefalinger til god behandling af psykoser" blevet færdige. Vi arbejder på
at udbrede kendskabet til dem, via interviews, diverse medier, bruger- og pårørende
foreninger, og vi har ønske om at lave nogle arrangementer, hvor vi inviterer diverse
sundhedsordfører og andre relevante politikere.
Psykoseterapi-uddannelsen:
ISPS har arbejdet på at videreføre Psykoseterapiuddannelsen som Francisco Alberdi og
Susanne Harder har stået for. En undergruppe i ISPS med eksterne deltagere har fået
reetableret den. Bestyrelsen består af: Bettina Jæger, Ulla Østergaard, Bent Rosenbaum,
Torben Schjødt. Der er nu åbent for tilmeldinger. Den er godkendt af Dansk
Psykologforening.
Uddannelsen er 2‐årig og består af i alt 18 moduler med undervisning, diskussion af
teoretiske tekster, praktiske øvelser samt supervision. Hvert modul finder sted én weekend

om måneden, en fredag (kl. 14 19) og en lørdag (kl. 9 15) i København. Pris for det 2årige kursus er kr. 40 000, incl. supervision og undervisning.
Uddannelsen er planlagt således, at man kan deltage i de første 6 moduler og derved
opfylde Dansk Psykologforenings krav om 30 timers undervisning i teori og metode i
psykoterapi ”inden for andre referencerammer end hovedretningen”.
Læs mere på www.psykoseterapi.dk

Fremlæggelse af regnskab:
Regnskab gennemgås. Regnskabet balancerer m. overskud på kr. 5380. Indestående var
ved årsskiftet kr. 61.152
Ingen spørgsmål til regnskabet. Regnskabet godkendes.
Fastlæggelse af budget for kommende år:
Pris på medlemskab er aktuelt 250 kr. Det drøftes om det skal øges. Så længe at vi har
overskud ønsker bestyrelsen at det skal være billigt. Vi holder billige, men gode
arrangementer. Vil hellere prioritere at hverve flere medlemmer i stedet for.
Budgettet godkendes.
Valg af formand:
Bettina Jæger træder tilbage som formand, men bliver i ISPS bestyrelse.
Bent Rosenbaum stiller op som formand, men træder samtidig ud af den internationale
bestyrelse.
Bent vælges som formand. Bettina takkes for sit store og gode arbejde for foreningen.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Anne Marie Torsting er på valg og ønsker ikke at genopstille som bestyrelsesmedlem..
Anne Marie Trauelsen stud.med. og psykolog Christian Huitfeldt, OPUS Østerbro, ønsker
at stille op. Begge vælges.
Derudover besluttes det at tilføre bestyrelsen aktive suppleanter.
Jens Roved, ergoterapeut studerende, og Roland Westerlund, psykolog, stiller op og
begge vælges.
Ulla Østergaard og Allan Fohlmann er begge på valg og genopstiller. Begge vælges.
Valg af revisor og revisorsuppleant:
Bodil Roved genopstiller til revisor. Bodil vælges.
Anne Køster stiller op som revisor suppleant og vælges.
Evt.
Intet til eventuelt.

