Generalforsamling, NFKP, 1. marts 2013
1. Valg af dirigent:
Per Sørensen vælges til dirigent og indleder med at konstatere, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt i
forhold til foreningens regler.

2. Valg af referent:
Mette Windfeld vælges til referent.

3. Formandens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år:
Formand Marianne Lau fremlagde beretning for 2012, som godkendes med applaus

4. Godkendelse af regnskab:
Kasserer Per Sørensen fremlægger regnskab for det forløbne år sammen med revisor Ellis Kristensen. Der
bemærkes meget lave indtægter i 2012 grundet lave indtægter fra medlemskontingenter. Der skal
påskrives bemærkning om, at medlemskontingenterne fra 2012 er inddraget så sent, at de først er begyndt
at komme ind på kontoen i 2013. Regnskabet godkendes forudsat denne påskrivning.

5. Fastlæggelse af budget og kontingent:
Kasserer Per Sørensen fremlægger budget for 2013. Det drøftes, at der skal laves selvstændigt regnskab for
heldagsmøderne, som efterfølgende skal indføres samlet i det egentlige regnskab. Generalforsamlingen
drøftede mulighed for et bedre regnskabssystem med mere professionelt regnskab og budget, evt. ved at
foreningen køber sig til assistance. Dette vil blive taget op på et kommende bestyrelsesmøde.
Kontingentet fastholdes på nuværende niveau, som er 2.500kr. for institutioner, 250kr. for
enkeltmedlemmer og 150 kr. for studerende. Kasserer og revisor takkes for arbejdsindsatsen.

6. Valg til ledige bestyrelses-, revisor og suppleant poster:
Marianne Lau og Per Sørensen er på valg. Begge accepterer genvalg til bestyrelsen og genvælges med
applaus. Ellis Kristensen genvælges som revisor med applaus.

7. Status vedr. hjemmeside:
Marianne fremlægger udkast til ny hjemmeside, som vi selv vil kunne gå ind og rette i uden hjælp fra
programmør. Det vil være både lettere, hurtigere og billigere. Generalforsamlingen støtter, at bestyrelsen
går videre med dette.

8. Behandling af indkomne forslag:
Der er ingen indkomne forslag.

9. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år:
Bestyrelsen har planlagt heldagsmøder i efteråret 2013 med fokus på nylige og igangværende phd.
projektor og i foråret 2014 med fokus på behandlingspakkerne. Foreningen skal mere end blot arrangere

heldagsmøder og vil tage initiativ til at lave anbefalinger til evalueringsredskaber, som vi finder
meningsfulde ved psykoterapi overfor konkrete diagnosegrupper.
Generalforsamlingen diskuterede derudover mulighed for mere konkret netværk for forskere i psykoterapi,
og der blev rejst forslag om afholdelse af kurser i forskningsmetode i foreningens regi. Bestyrelsen vil gå
videre med refleksioner om disse emner.

10.

Eventuelt:

Der var ingen punkter under eventuelt

