Generalforsamling NFKP 25.5.-2018
Afholdt i Lhokalpsykiatrien i Odense Toholdbhodusseve ,T 0000 Odense ,
Tilstede fra bestyrelsen: Sebastan SimhonsenT Sidse Maarie Ȩemmingsen ArnfredT Maerete ohoserspT ,uristna
K ær Frederiksen( med på telefhon homkring psnkt ,T 0 hog 6)T samt ssppleant Ȩanne Edelmann Maøllegaard
Afbud fra: Jane F ermestad-Nholl hog Pia Jeppesen
Ingen andre medlemmer er tlstede ved generalfhorsamlingen.
Ad 1 Valg af dirigent
Sidse vælges hog khonstaterer at fhormalia er i horden
Ad 2 Valg af referent
Maerete vælges
Ad 3 Formandens beretning (se denne)
Vedr. psnkt , i beretningen hom støte tl snge fhorskere. Dete skal først ghodkendes på
generalfhorsamlingenT da bestyrelsen uar indsendt det shom fhorslag.
oeretningen ghodkendes med applass.
Ad 4. Godkendelse af regnskab
Regnskabet ghodkendes shom det fhoreligger med det fhorbeuhold at revishoren hogså ghodkender det.
Ad 5. Fastlæggelse af bbudget og kontngent
Khontngent fhorbliver sændret
Bbudget: Der vedtages ændringer således at:
Udgifer tl Ȩ emmeside ændres fra l 2.000 tl 6.000
Fhoredrag/uhonhorar ændres fra 20.000 tl 0.000
Et nyt psnkt khommer på ”Legat tl støte tl fhorskning i psykhoterapi”

0.000 kr

Ad 6. Valg tl ledige bestyrelses-, revisor og sbuppleant poster
,uristna er på valg hog genhopstller. Vælges enstemmigt med applass. Vil gerne fhortsæte shom kasserer.
Sidse er på valg hog genhopstller. Vælges enstemmigt med applass.
Ȩanne hog Maerete er på valg hog genhopstller ikke. De takkes fhor deres sthore arbe de hog engagement i
bestyrelsen.
Rikke ohoye T psykholhog hog leder af Klinik fhor pershonliguedsfhorstyrrelser Åruss UniversitetsuhospitalT RisskhovT
vælges in absenta fra Regihon Maidt. Vælges enstemmigt med applass
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Der mangler ns repræsentanter fra Regihon Syd. Det uar ikke været msligt at fnde nhogle kandidater inden
denne generalfhorsamlingT men der vil fhortsat fremhover blive arbe det på det. Ȩanne hog Maerete lhover hogså
at arbe de iuærdigt på det Tselvhom de ns er trådt sd af bestyrelsen.
Ad 7. Behandling af indkomne forslag
oestyrelsen uar indsendt fhorslag hom at støte fhorsknings- hog kvalitetssdviklingsprho ekter shom varetages af
snge fhorskere snder ,0 år hog snder p.ud. niveas. Støten vil være i fhorm af legater tl refsgism eller re ser.
oeløbet vil være på 0.000-l 0.000 pr pershon . I alt 0.000 hom året.
Dete beslstes enstemmigt
Det beslstes at den khommende bestyrelse skal sende horientering hom dete sd tl alle inden september
20l 8. Udgifen indgår i bsdgetet fhor 20l 8
Ad 8. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år
Næste Ȩeldagsmøde: Den khommende bestyrelse afgør uvhornår det skal være.
GF fhoreslår at man fremhover går tlbage tl Ȩeldagsmøder hom fhoråret i fhorbindelse
med afholdelse af GF
SpørgeskemaT shom Sidse uar sdarbe detT sdsendes tl ledere i regihonspsykiatriens psykhoterapi klinikker. Dvs
tl faglige ledere af de psykhoterapestske afdelingerT shom uar med pershonliguedsfhorstyrrelserTangstT
depressihon hog tlpasningsreakthoner at gøre indenfhor uhovedfsnkthonshområdet. Vi skal uver især sende
mailadresser tl Sidse på de respektve ledere i den regihon shom vi uver især repræsenterer. Maerete sender
ind fra Regihon Syd selvhom usn ns er trådt sd af bestyrelsen
Ad 9. Evt
Sebastan horienter hom at uan uar sendt infhormathon sd tl alle medlemmer vedr. den nye
datafhorhordningT shom startede 20.0.-20l 8
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