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Referat af stiftende generalforsamling for ISPS Danmark
torsdag den 9. marts 2006 i København
Den stiftende generalforsamling for ISPS-Danmark var annonceret 2 måneder forud for dens afholdelse. Der var ikke
udsendt en dagsorden på forhånd, men derimod uddelt et udkast til et sæt vedtægter for det kommende ISPS Danmark.
Bent Rosenbaum (BR) bød velkommen til den stiftende generalforsamling for ISPS Danmark og fortalte, at ISPS (The
International Society for the Psychological treatments of the Schizophrenias and other psychoses) er en international
organisation med en historie, der rækker tilbage til 1950erne. ISPS begyndte som en serie internationale symposier, men
blev i 1990erne en paraplyorganisation. ISPS-Danmark vil blive en lokal forening herunder med hjemsted og adresse på
Psykiatrisk Center Glostrup, Enheden for psykoterapeutisk uddannelse og forskning, 2600 Glostrup, Danmark.
Ønsket om at starte en lokal national ISPS forening op i Danmark har eksisteret længe. ISPS er den organisation, der
kommer nærmest de ideer for psykoterapi, som bl.a. DNS (Det Nationale Skizofreniprojekt) står for, og samtidig er der
mange fordele ved at have en lokal ISPS forening i Danmark. Man kan bruge kontingentet til flere lokale formål, idet
ISPS International kun skal have en lille procentdel heraf. Som medlem modtager man nyhedsbreve fra ISPS International
og deltager i ISPS-kongresser til reduceret pris. Den kommende kongres vil blive afholdt i Madrid, juni 2006, og den
efterfølgende måske i København i 2009.
Det udleverede udkast til vedtægter for ISPS Danmark blev herefter gennemgået og der fulgte bl.a. en diskussion af, hvor
længe formand og bestyrelse max kunne blive siddende. Det blev vedtaget at formand og bestyrelsesmedlemmer
maksimalt kunne sidde i seks sammenhængende år.
Herefter blev antal af bestyrelsesmedlemmer samt valg af formand diskuteret. Man vedtog at holde sig til vedtægtens
ordlyd. Der var enighed om, at bestyrelsen skal mødes mindst 2 gange årligt.
Der var desuden diskussion af, hvilke medlemmer der evt. skulle kunne optages? Det blev vedtage at følge
ISPS-International's regler og tage hensyn til andre lokale foreningers regulativ, og derudover at følge vedtægternes
ordlyd, som jo kan revideres på kommende generalforsamlinger.
Fastsættelse af kontingentet for ISPS Danmark blev herefter diskuteret. Man enedes om at sætte kontingentet til kr. 200
pr. år, og dette blev enstemmigt vedtaget.
ISPS Danmark skal aflevere regnskab årligt. Der vil blive oprettet en foreningskonto for ISPS Danmark i Lægernes
Pensionsbank.
Herefter skulle der vælges 5 medlemmer til bestyrelsen for ISPS Danmark.
Overlæge Bent Rosenbaum ville gerne stille op til bestyrelsen og blev enstemmigt valgt som formand.
Overlægerne Francisco Alberdi, Anne Marie Christensen og Matilde Lajer samt psykolog Bettina Jæger ville også gerne
stille op til bestyrelsen og de blev alle enstemmigt valgt ind.
Der blev ikke valgt en suppleant til bestyrelsen i denne omgang.
Bestyrelsen konstituerer herefter sig selv. Regnskaberne vil blive revideret eksternt (via Psykiatrisk Center Glostrup), og
der blev derfor ikke valgt en intern revisor og revisorsuppleant denne gang.
De stiftende deltagere på generalforsamlingen var som følger:
Francisco Alberdi, Berit Boeskov, Anne Marie Christensen, Silvia Diekmann, Susanne Harder, Bettina Jæger, Per
Knudsen, Anne Køster, Matilde Lajer, Pernille Holt Larsen, Anne Lindhardt, Tove Mathiesen, Birgitte Norrie, Denise
Daval Ohayv, Kirstine Agnete Olsen, Bent Rosenbaum, Bodil Roved, Lisbeth Saxkjær, Lisbeth Sommerbeck, Hanne
Stubbe Teglbjærg, Kristian Valbak og Gerda Winther.
Hermed var ISPS Danmark nu stiftet og konstitueret.
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Under eventuelt. blev man enige om, at der skulle sendes informationer ud om ISPS og at dette evt. kunne gøres via flere
forskellige netværk i Danmark herunder DNS.
ISPS Danmarks netværk skulle gerne blive så stort som muligt og der påtænkes afholdelse af 1-2 møder årligt i et
tværfagligt forum.
Spørgsmålet om evt. at tage kongressen i 2009 i København blev drøftet og hvis dette bliver en realitet, så skal der laves et
stort arbejde næste år. BR har på forhånd reserveret Bella Centret og spørgsmålet er så blot, om det vil være det bedste
sted? Desuden vil der være spørgsmålet om en dækning ved et evt. underskud, da dette er ret så vigtigt for ISPS i
Danmark. Til almen information kan oplyses, at der er 2.500 tilmeldte til kongressen i Madrid her i juni måned, mens der
var ca. 1.000 tilmeldte til Stavanger og ca. 400 til Melbourne.
Generalforsamlingen blev hævet og referatet af denne stiftende konstituerende generalforsamling vil blive sendt ind til
samtlige deltagere i det symposium, som Generalforsamlingen var en integreret del af.

EFTERSKRIFT
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med overlæge Anne Marie Christensen som videnskabelig sekretær og
psykolog Bettina Jæger som kasserer.
Forskningssekretær Lisbeth Jensen, har påtaget opgaven som ekstern sekretær og regnskabsfører.
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