INTERNATIONALT SELSKAB FOR
PSYKOLOGISKE OG SOCIALE
INTERVENTIONER VED PSYKOSER
ISPS Generalforsamling, 2017
REFERAT
Mødet blev afholdt torsdag den 30. marts 2017, kl. 11.45-12.45, i CSS 35.03.13

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent.
Ulrik Haahr opstiller og vælges
2. Formandsberetning
Formanden berettede om årets to seminarer. Det første seminar med professor
Julian Leff fra London; dette omhandlede avatar behandlingsmetode, som Leff
har gennemført som pilotfase i et kommende projekt. Behandlingsmetoden siges
at have gode effekter, men skal nu gennemprøves med andre behandlere end
Leff.
Det andet seminar var med Nancy McWilliams og Michael Garret fra USA. Nancy
talte om The paranoid processes in patients with psychosis – implications for
treatment. Michael talte om emnet: How does psychotherapy of schizophrenia
differ from paranoid personality – implications for treatment.
Begge seminarer var rimeligt besøgt og var indholdsmæssigt meget givende.
Formanden understregede, at flere seminarer havde været planlagt, men havde
ikke kunne gennemføres. Det ville vi forsøge at gøre i 2017-18
Det dalende medlemsantal blev nævnt samt fordelene ved at blive ISPS-medlem:
Psychosis tidsskriftet 4 gange årligt og prisreduktion ved deltagelse i
arrangementer – ikke mindst den internationale ISPS kongres. Sidstnævnte finder
i år sted i Liverpool 30/8 til 2/9.
Yderligere blev det nævnt, at ISPS var blevet optaget som med af PsykiatriAlliancen, som er et fælles forum af mange selskaber, initieret af PsykiatriFonden.
Formanden nævner, at initiativet med at oprette facebook side for ISPS endnu
ikke var blevet realiseret. Peter Johannesen (leder af Dyssegaarden) vil fortsat
gerne indgå i dette arbejde, hvilket han takkes for. Allan Fohlman fortsætter det
vigtige arbejde som Webredaktør, og Marie Traulsen står som ansvarlig for
Nyhedsbrevet.
Alle takkes for indsatsen det forgangne år.
3. Fremlæggelse af regnskab
Kassereren beretter, at vi igen i år har tæret på vores meget beskedne formue
med ca. kr. 6.000. Årsagen er, at vi til stadighed har underskud på vores
arrangementer og hvis det fortsætter som nu går vi om få år i minus.
Derudover har en revisionsgennemgang fundet en fejlpostering, hvilket betyder at
vi får kr. 4.733 ind i 2017.
ISPS-DK www.isps-dk.dk

ISPS-INT www.isps.org

INTERNATIONALT SELSKAB FOR
PSYKOLOGISKE OG SOCIALE
INTERVENTIONER VED PSYKOSER
4. Fastlæggelse af budget for kommende år samt kontingent
Budgettet fremlægges og kontingentet fastholdes med kr. 300
5. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
6. Valg af formand
Formanden er ikke på valg i år
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Ulla Østergaard og Allan Fohlman er på valg og opstiller til genvalg. Genvælges.
Christian Huitfeld har pga. arbejdsskift ønsket at udgå af bestyrelsen. Suppleant
Hanne-Grethe Lyse indtræder i bestyrelsen. Marie Traulsen fortsætter som
bestyrelsesmedlem.
Som suppleanter vælges Peter Johannesen og Karl Erik Sandsten. Jens Roved
fortsætter også som suppleant.
8. Valg af revisor og revisor-suppleant
Bodil Roved vil egentlig gerne trække sig fra posten, men accepterer at fortsætte
til afløser er fundet.
9. Eventuelt
Ingen punkter

ISPS-DK www.isps-dk.dk

ISPS-INT www.isps.org

