Generalforsamling, NFKP, 7. marts 2014
1. Valg af dirigent:
Francisco Alberdi vælges til dirigent og indleder med at konstatere, at generalforsamlingen er lovligt
indkaldt i forhold til foreningens regler.

2. Valg af referent:
Marianne Lau vælges til referent.

3. Formandens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år:
Formand Marianne Lau fremlagde beretning for 2013, som godkendes med applaus. Den skriftlige
beretning oploades på hjemmesiden.

4. Godkendelse af regnskab:
Kasserer Per Sørensen har udarbejdet regnskab for det forløbne år. Regnskabet er tiltrådt af revisor Ellis
Kristensen med bemærkning om et manglende bilag. Regnskabet godkendes med kasserens tro og loveerklæring vedr. ovennævnte bilag.

5. Fastlæggelse af budget og kontingent:
Udgifter forventes i det store og hele at følge budgettet for 2012. Der er ikke planlagt aktiviteter, der
kræver større udgifter. Kasseren vil udarbejde budget til førstkommende 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:
Bestyrelsen: Sebastian Simonsen, Mette Windfeld, Hanne Stubbe Teglbjærg. Mette Windfeld ønsker at
udtræde af bestyrelsen. Sebastian Simonsen og Hanne Stubbe Teglbjærg accepterer genvalg til bestyrelsen
og genvælges med applaus. Merete Boserup indtræder fra suppleantposten.
Suppleanter: Francisco Alberdi er på valg. Mette Windfeld indtræder i posten som suppleant. Begge vælges
med applaus.
Ellids Kristensen genvælges som revisor, ligeledes med applaus.

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

8. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år:
Bestyrelsen havde planer om afholdelse af to metodekurser i det kommende år. Grundet mange aktiviteter
rettet mod foreningens målgruppe, besluttes det at udsætte metodekursus i Multilevel modeling. Kursus i
Kritisk litteraturlæsning søges gennemført i september. Heldagsmødet i efteråret 2014 har fokus på

evaluering af behandlingspakker. Det undersøges om arrangementet skal afholdes i samarbejde med
Dagskonferencerne.
Endvidere afholder NFKP i samarbejde med Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi og
Københavns Universitet et miniseminar om intensiv dynamisk korttidsterapi.
Foreningen arbejder fortsat på kortlægning af danske evalueringsredskaber i forhold til psykoterapi.

9. Eventuelt:
Der var ingen punkter under eventuelt
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