Referat fra ISPS Danmarks generalforsamling den 18. marts 2013.
Formand Bent Rosenbaum bød velkommen.
Valg af dirigent og referent
Ulrik Haahr blev valgt som dirigent.
Christian Huitfeld blev valgt som referent.
Formandsberetning
Bent præsenterede den nuværende bestyrelse.
Foreningen har i 2012 haft 86 betalende medlemmer. Det har været forslag om tilknytning af NETS (det
tidligere PBS) for at optimere medlemsbetaling, men dette har vist sig ikke at kunne svare sig for en forening
af vores størrelse.
ISPS Danmark har haft som hensigt at afholde 4 årlige arrangementer, hvilket ikke helt er blevet opfyldt.
Ved sidste generalforsamling den 27. februar, var der et efterfølgende arrangement ved Brian Martindale
angående familieinddragelse ved psykose under titlen ’Working with families from the beginning in psychosis –
sane og insane?’
Den 6. september afholdt ISPS en præsentation af charteret under titlen ’Psykosebehandling – mere end
medicin’. Hovedpointer i charteret var, at mennesker i psykotiske tilstande skulle tilbydes minimum to års
psykoterapi, 1½ års stabil, sammenhængende kontakt til en kontaktperson eller lignende og at der skulle
sikres bedre og specialiseret uddannelse til personale. Det bredt sammensatte panel diskuterede engageret
og konstruktivt, og det var bl.a. ønsker om at ISPS specificerede omtalte anbefalinger.
Den 26. og 27. november præsenterede Ross White ’Acceptance and commitment therapy for psychosis’ i
henholdsvis København og Århus.
I det forgangne år er desuden blevet nedsat en mediegruppe under ledelse af Marie Traulsen, der bl.a. har
produceret et fyldigt nyhedsbrev, der forventes at udkomme 3-4 gange årligt.
Der informeres desuden om den med ISPS forbundne uddannelse i psykoseterapi (se psykoseterapi.dk), der
opstartede i september 2012 og hvor 22 af deltagerne forventes at fortsætte på det fulde program for de to år.
Endeligt informeres om ISPS’ internationale kongres fra 22.-25. august i Warszawa
Fremlæggelse af regnskab
Regnskab for 2012 blev uddelt og de enkelte poster gennemgået. Der er brugt ca. 13.000 af formuen. Det blev
besluttet at fastholde kontingent på 250,- for 2013. Kontingent inkluderer 4 numre af tidsskriftet ’Psychosis’.
Desuden gives der ved medlemskab ca. 10-20 % på bøger fra Routledge, hvor der bl.a. er udgiver 16
specifikke titler relateret til behandling af psykose.
Regnskabet blev godkendt.
De respektive poster i budgettet for 2013 blev gennemgået. Der forventes et moderat underskud for 2013, idet
der estimeres et mindre underskud for arrangementerne samt det at foreningen det kommende år vil
gennemføre en ændring af foreningens hjemmeside, og derfor har indhentet tilbud på ca. 10.000,-.
Der er overvejelser om et fremtidigt samarbejde med ISPS Sverige og ISPS Norge for at kunne afholde fælles
arrangementer med lavere omkostninger.
Budgettet blev godkendt.
Indkomne forslag
Der er ikke modtaget indkomne forslag

Valg af formand
Bent Rosenbaums formandskab fortsætter. Han er på valg i 2014.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Der er genvalg til Allan Fohlmann, Ulla Østergaard, Mathilde Lajer og Hanne Stubbe Teglbjærg. De respektive
poster aftales indenfor bestyrelsen.
Bestyrelsen består herefter af:
Bent Rosenbaum
Bettina Jæger
Ulla Østergaard
Allan Fohlmann
Marie Traulsen
Christian Huitfeld
Matilde Lajer
Hanne Stubbe Teglbjærg
Valg af suppleanter
Der er genvalg til Roland Westerlund og Jens Roved.
Eventuelt valg af revisor og revisorsuppleant
Genvalg til Bodil Roved. Anne Køster blev valgt som intern revisor.
Eventuelt
Bodil Roved informerede om at filmene ’Take these broken wings’ og ’Open dialogue’ er ved at blive oversat
med danske tekster. Hensigten er, at de skal anvendes til undervisningsbrug. Tilgængelighed og rettigheder vil
blive afklaret sidenhen.
Lisbeth Sommerbeck kom med en anbefaling af ISPS-bogserien, der både indeholder mainstream
behandlingstilgange og andre tilgange, der er mere kritiske af mainstream behandlingsmetoder.
Allan Fohlmann informerede om ISPS-fyraftensmødet den 16. april fra 16.30-18.30 hvor Rufus May-filmen
’The doctor who hears voices’ vil blive fremvist med efterfølgende diskussion.
Endelig informerede Bent Rosenbaum om kommende ISPS-arrangementer den 27. og 28. maj med JoAnn
Leavey, der vil afholde seminar og ’Recovery og psykose’ i henholdsvis København og Århus.

