Referat fra generalforsamlingen i NFKP 20.marts 2015
Tilstede: Foruden bestyrelsen var der fire tilstede
Ad 1.Valg af dirigent:
Marianne Lau vælges

Ad 2. Valg af referent
Merete Boserup vælges

Ad 3. Formandens beretning om foreningens aktiviteter det forløbne år
Formand Marianne Lau fremlagde beretning for 2014 som godkendes med applaus.
Der reflekteres over den manglende tilslutning til temadagen i dag om ”Monitorering i
psykoterapi”:
- Måske er emnet/ordet monitorering fremmedgjort for mange. Vi skulle måske bruge et mere
dagligdags sprog, når der inviteres. Lave invitationerne mere læsevenlige.
- Der har lige været en lignende temadag andet steds. Svært at have overblik over sammenfald af
møder/temadage.
- Stort arbejdspres alle steder.
- Evt. lave eftermiddagsmøder
- Evt. lave en Facebook gruppe, da det er en nem måde at lave PR på

Ad 4. Godkendelse af regnskab
Marianne Lau fremlægger regnskab. Dette godkendes med applaus og revisor Ellids Kristensen
takkes for indsatsen.
Revisor Ellids Kristensen nævner, at vi skal være opmærksomme på ikke at lade formuen vokse, da
vi er en nonprofit organisation. Hvis den vokser, skal vi til at betale moms.

Ad 5. Fastlæggelse af budget og kontingent
Kontingent fastholdes for institutioner som er 2500 kr, og for studerende som er 150 kr
Kontingent nedsættes for enkeltmedlemmer fra 250 kr til 200 kr.
Vi kan godt bruge flere penge på annoncering.

Ad 6. Valg til ledige bestyrelses-, revisor og suppleant poster.
Bestyrelsen:
Fratræder:
Marianne Lau er på valg. Ønsker ikke at genopstille. Vi takker Marianne for sin store indsats
som formand gennem alle årene. Vi må fremover gerne trække på hendes viden.
Per Sørensen
Suppleanter: Francisco Alberdi , Mette Windfeld
Ny bestyrelse:
Merete Boserup Region Syd er ikke på valg og fortsætter
Følgende vælges :
Sebastian Simonsen er på valg. Vælges med applaus
Jane Fjermestad Noll fra Region Sjælland vælges med applaus.
Jacob Sander fra Region Hovedstaden har givet tilsagn. Mariannne Lau kontakter ham mhp
bekræftelse.
Mette Windfeld vil spørge Christina Frederiksen fra Region Nord om hun vil.
Generalforsamlingen godkender denne procedure.
Desværre mangler vi en repræsentant fra Region Midt.
Suppleanter:
Hanne Edelmann Møllegård Region Syd vælges med applaus
Pernille Holmboe Region Syd har givet skriftlig tilsagn om at stille op. Vælges.

Revisor: Ellids Kristensen genvælges med applaus.
Alle tilstedeværende takkes direkte for deres indsats.

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

Ad 8. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år:
-Evidens for psykoterapi
-Hvordan får vi forskningen til at køre i klinikkerne
-Integration af forskning i klinikken
-Forskerkurser, der er midler til det.

Ad 9. Eventuelt:
Der var ingen emner under punktet eventuelt.

