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

Der indkaldes til

Generalforsamling i foreningen NFKP
Torsdag den 14. maj 2020 kl. 15.00-17.00
Pga Corona afvikles GF som videokonference via Microsoft Teams
Tilmelding er nødvendigt, seneste frist er 12.5.
Tilmelding til formand Sidse Arnfred: sidar@regionsjaelland.dk
Ved tilmelding tilsendes man link til web-mødet samt instrukser. Det er kræver godt internet,
laptop med webcamera og kommunikationsudgang, og gerne brug af head set med mikrofon.
Forslag til generalforsamlingen eller ønske om opstilling til plads i bestyrelsen
indsendes ligeledes 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 2021 udlodning af to rejselegater af 10.000kr jf tidligere år
samt indstiftelse af en årlig NFKP hæderspris til en medarbejder fra regionspsykiatriernes psykoterapi klinikker, der har gjort en særlig indsats for det psykoterapeutiske felt. Prisen bør gives til én terapeut og/eller forsker som har bidraget til udvikling
af psykoterapi, løftet psykoterapien som område ved at tænke sammen med andre og
skabe et skriftligt produkt. Medlemmerne kan indstille til prisen, med en anprisning.
7. Kl.16.00: Præsentation af årets vindere af NFKP rejselegat: 5 min. oplæg fra hver
om de indsendte projekter, se næste side. Slides kan deles via skærmdeling i Teams.
8. Valg til ledige bestyrelses-, revisor og suppleant poster:
Bestyrelsen består p.t. af: Sebastian Simonsen, Sidse Arnfred, Sophie Juul, Mette
Maria Agner Pedersen og Pia Jeppesen. Hanne Larsen er foreningens revisor.
Marie Skaalum Bloch har trukket sig fra bestyrelsen.
Sidse Arnfred er på valg og modtager genvalg
Der er derudover plads til valg af to fulde medlemmer og to suppleanter
9. Forslag til diskussion (fra bestyrelsen). Er heldagsmøder ved at være en forældet
formidlingsform, fordi der er så mange aktører, der arrangerer undervisning, foredrag og workshops indenfor vores emne? Skal vi satse på digitale platforme og chatforum? 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?
10. Behandling af øvrige indkomne forslag
11. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år
12. Eventuelt

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

Bestyrelsen
Sidse Arnfred, Sophie

Juul Sebastian Simonsen, Mette Maria Agner Pedersen, & Pia Jeppesen,

Vindere af NFKP rejselegat 2020:

Hinuga Sandahl: Behandling af søvnforstyrrelser hos traumatiserede flygtninge – et randomiseret kontrolleret studie
Christina Kjær Frederiksen: Affekt bevidsthed og personlighedsforstyrrelse

Karen Hansen Kallesøe: Comparing group-based acceptance and commitment therapy (ACT) with enhanced usual care for adolescents with
functional somatic syndromes:a study protocol for a randomised trial
Charlotte Duholm: Health anxiety symptoms in pediatric obsessivecompulsive disorder: patient characteristics and effect on treatment outcome. A sub-study in the Nordic Long-term Treatment Study (Nord LOTS)

