
Referat fra ISPS Danmarks generalforsamling den 7. april 2016 
 
Formand Bent Rosenbaum bød velkommen. 
 
1) Valg af dirigent og referent 
Ulrik Haahr blev valgt som dirigent.  
Roland Westerlund blev valgt som referent. 
 
2) Formandsberetning 
Bent præsenterede den nuværende bestyrelse. 
Der er aktuelt 69 betalende medlemmer – målet må være at få flere med i organisationen.  
Oprindeligt var ambitionen at gennemføre fire arrangementer om året, men det blev lidt færre i 2015: 
Ved sidste generalforsamlingen blev der arrangeret et seminar med udgangspunkt i Kathrine Borres film 
”Mettes stemme”, i maj måned var professor Paul Lysaker i København med oplæg om metakognitive deficit 
og psykoterapeutisk behandling ved skizofreni, og i august holdt David Garfield seminaret ”Unbearable affect", 
om affektteori og psykose.  
I marts 2015 var danske klinikere og forskere relativt godt repræsenteret til den internationale ISPS kongres i 
NYC.  
Der er planlagt seminar med Nancy McWilliams og Michael Garrett d. 19. maj 2016.  
Man har fra bestyrelsens side ønsket at arrangere noget omkring familiebehandling og også et arrangement 
med fokus på at integrere børne- og ungdomspsykiatriske perspektiver, men dette er ikke realiseret. Idéer til 
kommende arrangementer inkluderer tema omkring stigmatisering. 
Angående vores outreach, så er det vigtigt at understrege, at vi er en unik organisation – det er dog fortsat en 
udfordring at få udbredt kendskabet til en bred tilgang til psykosebehandling. Ønskeligt at have en tættere 
kontakt til f.eks. sundhedsordførerne. Det er endvidere ønskværdigt at få vores nyhedsbrev ud til et større 
publikum.  
Der er stadigvæk en tæt forbindelse mellem ISPS-DK og Psykoseterapiuddannelsen, hvor 13 personer for 
nyligt har gennemført uddannelsen, og man er ved at planlægge et nyt hold.  
Der følger en drøftelse af Facebook-sidens funktion, herunder hvorvidt gruppen skal være lukket, og også 
vigtigheden om at blive ved med at bruge hjemmesiden, således at dem, der ikke er på FB også kan være 
med. Allan Fohlmann har stået for at holde hjemmesiden opdateret, Roland Westerlund har haft ansvaret for 
at opdatere FB.  
 
3) Fremlæggelse af regnskab 
Ulla Østergaard gennemgår regnskabet for 2015. Der er ved regnskabsåret slutning 45.650 kr. tilbage på 
kontoen, altså en mindre sum end året inden (57.094 kr.).  
Regnskabet godkendes og er ellers godkendt af intern revisor Bodil Roved. 
 
4) Fremlæggelse af budget 
Budgettet gennemgås. Der foreslås en stigning i medlemskontingent fra 250 til 300 kr. Denne sum har ikke 
været justeret tidligere. Ud af de 250 kr., går 157 kr. til ISPS International.  
Budgettet godkendes og kontingentet stiger til 300,- for 2016. 
 
5) Indkomne forslag 
Se vedr. medlemskontingent, pkt. 4). 
 
6) Valg af formand 
Bent Rosenbaum genopstiller og vælges.  



 
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Roland Westerlund, Anne Marie Traulsen og Christian Huitfeld er på valg i 2016. Roland Westerlund 
genopstiller ikke pga. flytning til Norge. Anne Marie Traulsen og Christian Huitfeld genopstiller og vælges ind i 
den nye bestyrelse.  
 
Valg af suppleanter 
Jens Roveds genopstiller og vælges som suppleant.  
Hanne-Grethe Lyse vælges som ny suppleant.  
Forslag fra Bent Rosenbaum om, at suppleanterne som regel deltager til bestyrelsesmøderne.  
 
8) Valg af revisor og revisorsuppleant 
Genvalg til Bodil Roved. Poul Brix opstiller og vælges som revisorsuppleant.  
 

Eventuelt 
- Hvem skal overtage ansvaret for at opdatere Facebook-siden nu, hvor Roland Westerlund træder ud af 
bestyrelsen? Peter R. Johannessen sig villig til at overtage denne opgave. 
- Lisbeth Sommerbeck har trukket sig fra arbejdet med nyhedsbrevet, og der mangler således en 
tovholder/redaktør. Ingen vil umiddelbart påtage sig opgaven, men Jens Roved vil fortsat bidrage til stof. Marie 
Trauelsen har også skrevet en del i nyhedsbrevet, og man regner med at hun stadigvæk er interesseret. 
- Hanne-Grethe Lyse foreslå at oprette en interessegruppe i ISPS-DK for familieinddragelse/-behandling ved 
psykose. Dette vil den nye bestyrelse gå videre med.  
- Jens Roved efterspørger en liste over de forskellige roller i ISPS-DK, såsom ansvarlig for nyhedsbrev, FB, 
hjemmeside, osv.  
 
Dirigent takker af og generalforsamlingen ophæves.  


