Referat fra ISPS Danmarks generalforsamling den 6. marts 2014.
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 pr. 1. februar 53 betalende medlemmer.
Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder.
Der har været afholdt 4 arrangementer i år.
I april afholdt vi et fyraftensarrangement, hvor filmen ”The doctor who hears voices” blev fremvist og diskuteret
i København.
I maj holdt Jens Einar Jansen seminar og ”Metakognition og psykose” i både København og Århus.
I september præsenterede Svein Haugsgjerd et oplæg omhandlende hans personlige syn på psykose.
Og endelig afholdt vi i november et fagligt seminar med Peter Handest og Julie Nordgaard med titlen ”Som
man spørger får man svar” omhandlende metodiske tilgange til spørgeteknikker.
Sidste generalforsamling i marts 2013 blev efterfulgt af et seminar om ”Traume og psykose” med oplæg af
Susanne Harder, Anne Marie Traulsen og Ulla Østergaard.
Og endelig afholdt ISPS International kongres fra den 22.-25. august i Warszawa med 20-22 danske
deltagere.
Bent informerer omkring ISPS’ nyhedsbrev, der udarbejdes af ISPS Danmarks pressegruppe med Anne Marie
Traulsen fra bestyrelsen i spidsen.
Det nævnes kort, at der i Regionerne for tiden arbejdes med udarbejdelse af patientforløbsbeskrivelser for
forskellige patientgrupper, og psykoterapi er aktuelt ikke nævnt indenfor psykoseområdet. Der pågår en
drøftelse af hvorledes ISPS kan komme bredere ud i offentligheden, og hvordan der kan være mulighed for
mere interaktion med medlemmer og andre interesserede.
Fremlæggelse af regnskab
Regnskab for 2013 bliver gennemgået. Der er ved regnskabsåret slutning et lille overskud på ca. 15.000.
Regnskabet godkendes. Regnskabet er godkendt af intern revisor Bodil Roved.
Budgettet gennemgås. Der er pr. 1.1.2013 et indestående på 63.137. Budgettet godkendes og kontingentet
fastholdes på 250,- for 2014.
Valg af formand
Bent Rosenbaums genvælges som formand.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bettina Jæger modtager ikke genvalg.
Christian Huitfeld genopstiller og vælges.
Anne Marie Traulsen genopstiller og vælges.
Roland Westerlund opstiller og vælges til bestyrelsen.
Valg af suppleanter
Marie Løth vælges som suppleant til bestyrelsen.
Jens Roves skal spørges om han ønsker at genopstille som suppleant til bestyrelsen.

Valg af revisor og revisorsuppleant
Genvalg til Bodil Roved. Bestyrelsen opfordres til at finde en revisorsuppleant.
Eventuelt
Allan Fohlmann informerer om at hjemmesiden er ved at ændre design. Forslag til drøftelse kan ses på
capopus.dk
Allan foreslår at udnævne udvalgte interessepersoner til ”ISPS-ambassadører”, hvilket betyder at de vil få
sponserede medlemskaber. Dette kunne fx være Opus-ledere. Dette vil drøftes videre i bestyrelsen.
Endelig foreslås det at ISPS skal arbejde videre med at skabe større outreach til Børne- og
Ungdomspsykiatrien.
Dirigent takker af og generalforsamlingen ophæves.

