Referat fra generalforsamling den 20. april 2012.
Ad 1. Dirigent: Hanne Stubbe Teglbjerg
Ad 2. Referent: Francisco Alberdi
Ad 3. Formands beretning:
Medlemskab: Der er p.t. 16 institutioner og 5 individuelle medlemskaber.
Aktiviteter: Der har været afholdt 2 bestyrelsesmøder, hvor man har planlagt de to heldagsmøder,
Psykisk traume, psykoterapi og forskning i oktobermåned og Spiseforstyrrelser, forskning og
kvalitetssikring i DK i april 2012.
Man har desuden arbejde med at udarbejde et oversigt over foreningens medlemmer og over danske
publikationer, som skal lægges på hjemmesiden.
Ad 4. Regnskab: det bliver gennemgået og godkendt.
Ad 5. Budget og kontingent. Kontingentet holdes fast fra sidste år. Budgettet omfordeles, så der
bliver et mindre overskud. (Kassere Per Sørensen har den godkendte kopi af budgettet).
Ad 6. Valg til bestyrelsen: Hanne Stubbe Teglbjerg og Mette Windfeld bliver valgt som
bestyrelsesmedlemmer, Merete Boserup og Francisco Alberdi vælges som suppleanter, John Toft
træder ud og resten af bestyrelsen fortsætter uforandret.
Ad 7. Forslag om vedtægtsændring godkendes: I stedet for ”Medlemskab af netværket kan søges
af alle enheder (et eller flere specialiserede afsnit), hvis hovedopgaven er at varetage
psykoterapeutisk behandling af deres målgruppe” bliver ordlyden nu ”Medlemskab af netværket
kan søges af alle enheder (og afsnit), hvor psykoterapi er en væsentlig del af behandlingen af deres
målgruppe”.
Ad 8. Debatforum på hjemmeside. Det tilbud foreningen har fået er urimeligt dyrt. Bestyrelsen
søger andre løsninger.
Ad 9. Idébank: Drøftelse af mulighed for at knytte bånd til yngre læger og psykologer i forbindelse
med deres krav om at udarbejde mindre forskningsprojekter som led af deres specialistuddannelse.
Ad 10. Ingen indkomne forslag
Ad 11. Arbejdsopgave i det kommende år: Bedre PR, spredning af netværket rundt om i landet.
Prioritering af etablering af fælles database. Kontakt til Regionh i forbindelse med spredning af
behandlingspakker til resten af landet, for at undersøge mulighed for at sprede WEB-modulet i
denne forbindelse.
Ad 12. Eventuelt. Snik snak.
Referent, Francisco Alberdi, 25.04.12

