Referat af ISPS‐danmark's generalforsamlingen d.21.3.2011.
Dirigent: Eva Mathiasen. Referant: Anne Marie Torsting

Formandens beretning:
Vi har haft 4 arrangementer i det sidste år.
Lars Thorgaard om Psykoseforståelse. Desværre døde Lars kort efter.
Andrew Gumley om "Cognitive Interpersonal Therapy for emotional recovery and relapse prevention" i
København og om "Exploring recovery narratives: psychotherapy processes and affekt regulation in
psychosis" i Århus.
Andrew Moskowich om "Trauma and dissociation perspektives on psychotic symptoms" i København.

Medlemstallet er igen steget fra 38 i efteråret til 80 nu.
Vi har analyseret meget på medlems til‐ og afgange. Det afhænger af interessen for vores arrangementer
og at man glemmer det. Vi har overvejet PBS muligheden, men da denne er ret dyr, mener vi trods alt ikke
det kan betale sig.
Vi har midstet mange e‐mail adresser i regionsdannelsen.
Vores erfaringer med oplæg i Århus er at vi skal have flere bestyrelses medlemmer fra Århus der kan være
med til at løfte den opgave. Matilde Layer fortsætter og Hanne Stubbe Teglbjerg ønsker at opstille til en
bestyrelsespost.
Francisco Alberdi ønsker at træde ud af bestyrelsen.
Vi arbejder på at få genopstartet Psykoseterapeut uddannelsen. Den skal leve op til DPF's nye krav. Det
kræver noget hestearbejde og der arbejdes fortsat på formen.
Så arbejder vi på en mere aktiv hjemmeside ‐ input fra medlemmerne modtages gerne fx. anmeldelser af
bøger og omtaler af foredrag, seminarer mv.
Slides fra vores foredrag lægges som PDF på hjemmesiden.

Fremlæggelse af budget
Budgettet fremlægges og økonomien er rimelig god, med det forventede overskud, som vi ønsker for at
have råd til at invitere internationale oplægsholdere. Derfor forsøger vi også at holde udgifter mv. til lokaler
nede.
Revisoren, Bodil Roved godkender regnskab og budget.

Valg af formand
Formand ikke på valg.

Hanne Stubbe Teglbjerg stiller op. Hun er Psykiater og Psykoterapeut og Kunstterapeut. Overlæge på
Risskov.
Hanne vælges.

Bestyrelsen består nu af:
Bettina Jæger ‐ Formand
Bent Rosenbaum ‐ Kasser
Ulla Østergaard
Hanne Stubbe Teglbjerg
Matilde Layer
Allan Fohlmann
Anne Marie Torsting

Valg af revisor
Revisor genvælges

evt.
Bestyrelsen vil til næste general forsamling forberede hvem der er på valg og hvorledes valgperioderne kan
overlappe hinanden.

