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Formandens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år

Heldagsmødet 16 maj på Stolpegård, med titlen ”Nye initiativer på det psykoterapeutiske område”
var en tilbagevenden til at få præsenteret dansk forskning i psykoterapi. Der var et fint fremmøde på
ca 30 deltagere, men ikke så stort, som det nogen gange har været tidligere år.
Ved GF i maj 2019 blev det besluttet, at vi igen havde råd til at bruge 20.000 kr på legater til unge
forskere der arbejder med psykoterapi forskning. Legatet blev opslået i efteråret 2019 og
legatmodtagerne er udvalgt, se vedhæftede abstract samling. Vi hører deres præsentationer senere i
dag. 6 ansøgere fik vi og 4 fik tildelt 5000 kr.
Tak til bedømmerne, især de eksterne Christina Mohr jensen og Anne Dorothe Müller og til Pia
Jeppesen, der sørgede for procedurerne var i overensstemmelse med gængs og fair praksis. Se mere
på hjemmesiden.
Året har været præget af at alle i bestyrelsen har haft travlt. Uvidende om den kommende corona
krise forsøgte vi at stable en NFKP dag på benene her i dag, men der var så mange andre planlagte
events indenfor psykoterapi området at vi frygtede at det ville være svært at samle folk til endnu et.
Derfor planlagde vi kun denne GF, heldigt nok viste det sig, og sætter her særligt fokus på, om det
er dagsarrangementer, vi skal blive ved med, eller om vi skal tilbyde en anden form for formidling
til vores medlemmer og psykoterapiklinikkerne i regionerne. Mere om det i vores diskussion senere.
Vi skal sige farvel til studentermedhjælper Sígne Wahren som er blevet færdig som psykolog og har
for travlt i sit nye job. Tak for den fine indsats.
Vi er stadig i den situation, at vi mangler medlemmer til bestyrelsesarbejdet. Vi har derfor flere
ledige pladser.
Marie Find og Mette Marie passer vores økonomi, og regnskab for 2019 er godkendt af vores
revisor Hanne Larsen. Budget for 2020 ligger til godkendelse af GF?
Økonomien er fortsat sund, trods forbruget til legaterne og færre indtægter på heldagsmødet. Det ser
vi på under budget gennemgangen.

