Referat Generalforsamling torsdag d. 14/5-2020
Sted: Virtuelt – Microsoft Teams
Tilstede: Sidse Arnfred (SA), Sebastian Simonsen (SS), Pia Jeppesen (PJ), Sophie Juul (SJ), Mette Maria Agner
Pedersen (MMAP), revisor Hanne Larsen (HL). Legatmodtagerne checkede ind.
Referent: MMAP
Dagsorden tiltrædes:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Valg af dirigent - SA
Valg af referent - MMAP
Formandens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år, godkendes med applaus. Se bilag
Godkendelse af regnskab. Underskud beregnes til ca. 4750,-. Bestyrelsen finder dette i orden, da vi
ikke ønsker at oparbejde en formue. Regnskabet 2019 er godkendt af revisor og godkendes.
Budget for 2020 og forslag til 2021 godkendes, dog vil enkelte poster blive tilrettet som aftalt, af
kasserer MMAP, også med poster til pkt.6. I budgettet for 2021 ændres yderligere udgiftsposten
med honorarer til foredragsholdere til en post angående ”formidlingsaktivitet” for at afsætte midler
til evt. fremtidig formidlingsaktivitet, som medlemmer viser interesse for. Medlemskontigent
fastholdes.
Bestyrelsens forslag godkendes og det returneres til bestyrelsen at udarbejde detaljerede
retningslinjer for følgende: 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, på 10.000 kr, 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.
Kl.16.00: Præsentation af årets vindere af NFKP rejselegat. En fornem gennemgang af de fire
prismodtagere, hver på 5 min., der fungerede forbløffende godt virtuelt. Se bilag med abstracts.
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.
Sidse Arnfred var på valg, og modtog efter overtagelse, genvalg.
Desværre ingen ny-tilkomne, dette er stadig et arbejdspunkt for BF . Der er fortsat plads til
yderligere to fulde medlemmer og to suppleanter

9. Livlig diskussion blandt BF om det fremadrettede koncept for formidling: Måske 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? Ingen forslag fra salen.
10. Nedlæggelse af foreningen drøftes kort. BF kan se på implikationerne og alternativerne i det
kommende år
11. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år: Detaljer og gennemførelse af pkt. 6;
rekruttering af BF medlemmer; Fortsat arbejde med pkt 9; herunder se på pkt 10.
12. Intet til evt.
13. Mødet afsluttes i god ro og orden.
BF fastlagde næste møde 6.okt på Gentofte hospital opg. 15, stuen. B&U forskning. Her konstituerer BF sig og der ses
på ovenstående punkter.
Nyt siden mødet: Susanne vil gerne gen-overtage sekretær posten, overdragelsen er i gang. Mange tak til Signe
Wahren for at løfte opgaven de sidste par år.
7/6 2020 Sidse Arnfred

