Sekretariatet v. Signe Wahrén
c/o Psykiatrien Vest,
Fælledvej 6; 4200 Slagelse
E-mail: foreningennfkp@gmail.com

Der indkaldes til

Generalforsamling i foreningen NFKP
Fredag den 16. maj 2019 kl. 12.00-13.00
i forbindelse med frokost og heldagsmøde
Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Stolpegårdsvej 20, 2820 Gentofte
Tilmelding til generalforsamling nødvendig af hensyn til frokostbestilling, hvis man ikke
er tilmeldt heldagsmødet samme dag
(tilmelding: foreningennfkp@gmail.com)
Medlemmernes forslag til dagsorden fremsendes til bestyrelsen inden den 18.4.2018.
Forslag til generalforsamlingen eller ønske om opstilling til plads i bestyrelsen
indsendes til formand Sidse Arnfred: sidar@regionsjaelland.dk
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år
4. Godkendelse af regnskab
5. Fastlæggelse af budget og kontingent
6. Forslag fra bestyrelsen: I 2020 udlodning af to rejselegater af 5000kr (ingen i 2019).
7. Valg til ledige bestyrelses-, revisor og suppleant poster:
Bestyrelsen består p.t. af: Sebastian Simonsen, Christina Frederiksen, Sidse Arnfred,
Rikke Bøye, Jane Fjermestad Noll og Pia Jeppesen
Pia Jeppesen er på valg og genopstiller (BUP)
Sebastian Simonsen er på valg og genopstiller
Jane Fjermestad Noll er på valg og genopstiller ikke
Ellids Kristensen har været foreningens revisor men ønsker ikke at genopstille
Der er derudover plads til valg af to suppleanter
8. Forslag til diskussion (fra bestyrelsen). Hvordan kan NFKP fremover bidrage til udvikling af netværk for psykoterapi forskning og kvalitetsudvikling? Med hvem, hvad
og hvordan skal vi kommunikere? Forslag fra salen?
9. Behandling af øvrige indkomne forslag
10. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år
11. Eventuelt
12.
Bestyrelsen
Sidse Arnfred, Sebastian Simonsen, Christina Frederiksen, Jane Noll, Pia Jeppesen, Rikke Boye

Sekretariatet v. Signe Wahrén
c/o Psykiatrien Vest,
Fælledvej 6; 4200 Slagelse
E-mail: foreningennfkp@gmail.com

Formandens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år
Heldagsmødet 9. november i Slagelse, med titlen ”Kvalitetsudvikling af Psykoterapi i Psykiatrien”
med hovedspeaker James Boswell, blev besøgt af 33 personer. Heraf 7 fra NFKP, så noget mindre
end de 65 ved heldagsmødet i 2017. En god dag med en behagelig foredragsholder. Trods oplægsholder fra USA blev det ikke et meget dyrere arrangement end dem vi vanligvis holder.
Ved GF i maj 2018 blev det besluttet, at vi havde råd til at bruge 30.000 kr. på legater til unge forskere der arbejder med psykoterapi forskning. Legatet blev uddelt: Vi fik 8 ansøgere og 6 fik tildelt
5000 kr. Et meget flot felt, der præsenterede deres forskning på heldagsmødet 9. november. Tak til
bedømmerne, især de eksterne Overlæge Ph.d. Matias Skjernov og Psykolog Mette Marie Agner
Pedersen og til Pia Jeppesen, der sørgede for at procedurerne var i overensstemmelse med gængs og
fair praksis. Se mere på hjemmesiden.
Året har været præget af, at alle i bestyrelsen har travlt og vi har klaret os med adhoc sekretær hjælp
fra Lisbeth og i en periode Helene, indtil studentermedhjælper Signe Wahrén trådte til 1.februar
2019. Siden har det kørt i olie med montering på hjemmesiden, samt forberedelserne til heldagsmødet i dag. Planlægningen af dagens program har hovedsageligt været klaret af Signe, Pia Jeppesen og Sebastian Simonsen, tak for det.
Vi er stadig i den situation, at vi mangler medlemmer til bestyrelsesarbejdet, og vi nåede dårligt at
se noget til vores nye bestyrelsesmedlem Rikke Boye fra Region Midtjylland, mens vi helt for nyligt har måtte sige farvel til Christina Kjær Frederiksen fra Region Nordjylland. Vi har derfor flere
ledige pladser. Vi har også haft vanskeligheder med at skaffe en intern revisor, men nu har afsnitsledende sygeplejerske Hanne Larsen, Psykiatrisk Klinik Slagelse, sagt ja til posten.
Christina har endnu et år passet posten som kasser, og inden hun holdt op har hun fremsendt budget
for 2019 og regnskab for 2018, som ligger til godkendelse på generalforsamlingen.
Økonomien er fortsat sund, trods forbruget til legaterne og færre indtægter på heldagsmødet. Med et
lille underskud på ca. 16.000 kr. i 2018 endte egenkapitalen på ca. 99.000 kr.

