Referat fra ISPS Danmarks generalforsamling den 6. marts 2015.
Formand Bent Rosenbaum bød velkommen.
Valg af dirigent og referent
Allan Fohlmann blev valgt som dirigent.
Christian Huitfeld blev valgt som referent.
Formandsberetning
Bent præsenterede den nuværende bestyrelse.
Der har været afholdt lidt færre arrangementer end sidste år.
Ved sidste generalforsamlingen i marts holdt Andrew Gumley seminar omkring tilknytningsteori,
affektregulering og om at komme sig fra psykoser.
I maj måned var professor Richard Bentall i København med oplæg omkring diagnosebegrebet, de sociale
determinanter for psykose samt perspektiver på hallucinationer og vragforestillinger.
I september var Debra Lampshire, tidl. psykiatribruger og nuværende medlem af ISPS’ internationale
bestyrelse, i Århus.
I det kommende år vil vi den 7. maj afholde arrangement med Paul Lysaker omkring metakognition og
psykose. Herudover kommer David Garfield den 27. august og holder fagligt seminar omkring affektteori og
psykose. Der er desuden et arrangement der er i planlægningsfasen omhandlende traume, dissociation og
psykose med bl.a. Andrew Moskowitz. Arrangementet afvikles i samarbejde med selskab for traume og
dissociation (ESTD).
Angående vores outreach er det fortsat en udfordring at få udbredt kendskabet til en mere humanistisk og
bred tilgang til psykosebehandling. ISPS har ved flere lejligheder markeret sig i forbindelse med at mere
snævre tilgange til behandling har været i medierne. Vi oplever fortsat at have begrænset adgang til at kunne
kommunikere til bl.a. brugerorganisationer og politikere. Kort diskussion med kommentarer om hvorvidt
nyhedsgruppen skal være mere fokuseret fx ved debatindlæg eller kronikker i diverse medier. Der opfordres til
at alt hvad der skrives ud på vegne af ISPS kommer på hjemmesiden.
Der følger en kort drøftelse af hjemmesidens funktion, med overvejelser om opdeling af nyhedsbrevet så man
kan søge på enkeltindlæg, overvejelser omkring inddragelse af indlæg fra int-listen fra ISPS’ internationale
hjemmeside og hvorvidt man kunne have et brugerforum, hvilket i så fald ville kræve en moderator.
Holdningen er fortsat at det ønskes at holde nyhedsbrev, facebook-gruppe og hjemmeside adskilt. Det
godkendes at man i videre omfang kan videresende nyhedsbrevet til sit bredere netværk.
Fremlæggelse af regnskab
Regnskab for 2014 blev gennemgået. Der er ved regnskabsåret slutning 57.094 kr tilbage på kontoen.
Regnskabet er godkendt af intern revisor Bodil Roved.
Budgettet gennemgås. Der er en stigning i posten bestyrelsesmøde men øvrige poster fastholdes. Budgettet
godkendes og kontingentet fastholdes på 250,- for 2015.
Indkomne forslag
Valg af navn for ISPS Danmark:
Der er stillet to forslag til navnændring, som sendes til afstemning:
- Internationalt Selskab for Psyko-Social psykosebehandling
- Internationalt Selskab for Psykologiske og Sociale interventioner ved psykoser.
Navneændring til Internationalt Selskab for Psykologiske og Sociale interventioner ved psykoser vedtages.
Fremlæggelse af regnskab og budget:

Det vedtages at fremlæggelse af regnskab og budget kan foreligge på dagen for generalforsamlingen.
Valg af formand
Bent Rosenbaums er på valg i 2016.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Allan Fohlmann genopstiller og vælges.
Ulla Østergaard genopstiller og vælges.
Marie Lødt opstiller og vælges til bestyrelsen.
Roland Westerlund, Anne Marie Traulsen og Christian Huitfeld er på valg i 2016.
Valg af suppleanter
Jens Roves genopstiller og vælges som suppleant.
Valg af revisor og revisorsuppleant
Genvalg til Bodil Roved. Ingen er opstillet som revisorsuppleant.
Eventuelt
Det nævnes at ESTD og ISPS er i gang med at lave et fælles arrangement ang. Traume og psykose, se også
formandens beretning. Dette vil være led af en 3-dages konference hvor en række forskere er samlet i
Danmark omkring emnet.
Det nævnes at ”21 søndag” på DR denne søndag vil sende indslag omkring at arbejde med stemmehøring.
Dirigent takker af og generalforsamlingen ophæves.

