Kompletterende vedtægter for Dansk Sundhedspsykologisk Selskab
Som vedtaget ved generalforsamling 28. februar, 2014.
Skal læses sammen med normalvedtægter for Selskaber udstedt af Dansk Psykolog Forening.
§ 1.

Navn: Dansk Sundhedspsykologisk Selskab

§ 2.

Alment formål
- At højne kvaliteten indenfor det sundhedspsykologiske område.

§ 3.

Specifikke formål
- At skabe et forum for udveksling af erfaringer og udvikling af metoder hvad
angår klinisk arbejde, konsulentarbejde, undervisning, supervision og
forskning.
- At skabe opmærksomhed og udbrede information om psykologers arbejde
indenfor det sundhedspsykologiske område.
- At medvirke til en forbedret grund-, efter- og videreuddannelse i
sundhedspsykologi.

§ 4.

Medlemmer
Alle medlemmer af Dansk Psykolog Forening, der er interesserede i at virke for fremme
af formålsparagraffen, kan optages i selskabet.

§ 5.

Generalforsamling
Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes 1 årlig
generalforsamling inden udgangen af marts måned. Indkaldelse sker igennem Psykolog
Nyt med mindst 8 ugers varsel.
Forslag til dagsorden skal være indsendt mindst 4 uger før generalforsamlingen, således
at endelig dagsorden kan offentliggøres på selskabets hjemmeside senest 2 uger før
afholdelsen.
Regnskabet for det foregående år offentliggøres på selskabets hjemmeside.
På generalforsamlingen kan der ikke optages nye dagsordenspunkter til besluttende
afstemning.
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende faste punkter:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
5. Valg af styrelsesmedlemmer.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Fastlæggelse af budget og kontingent.

8. Orientering fra fagnævnet.
9. Forslag om indstilling til medlemmer af fagnævn.
10. Eventuelt.
a. Forslag til arbejdsopgaver for det kommende år.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de
deltagende medlemmer. Ved valg af styrelse har hvert deltagende medlem det antal
stemmer, der svarer til styrelsesmedlemmer på valg.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes hvis styrelsen beslutter det, eller hvis
mindst en tredjedel af medlemmerne skriftligt anmoder herom. Indkaldelsen indeholder
dagsorden og skal udsendes senest 14 dage efter anmodningen er fremsat.
§ 6.

Styrelse
Styrelsen består af 6 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen - uden begrænsning for
genvalg. Styrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær(*næstformand i
normalvedtægterne) og kasserer.
3 styrelsesmedlemmer er på valg det ene år, alternerende med 3 det følgende år. Der
vælges minimum 1 og op til 3 rangordnede suppleanter som er på valgt hvert år.
Styrelsen fører beslutningsprotokol. Ved stemmelighed er formandens stemme
udslagsgivende.

§ 7.

Sundhedspsykologisk fagnævn
Til den konkrete varetagelse af videreuddannelsen i sundhedspsykologi nedsætter Dansk
Psykolog Forenings bestyrelse i samarbejde med Dansk Sundhedspsykologisk Selskab et
fagnævn.
Fagnævnet sammensættes således, at mindst halvdelen af medlemmerne har gennemgået
videreuddannelsen eller har tilsvarende kompetence indenfor området. Fagnævnet skal
endvidere være bredest muligt sammensat under hensyn til det sundhedspsykologiske
områdes teoretiske og metodiske bredde.
Selskabets styrelse offentliggør sammen med dagsorden forud for generalforsamling et
begrundet forslag til medlemmer af Sundhedspsykologisk Fagnævn på selskabets
hjemmeside. Det tilstræbes, at en person sidder både i fagnævnet og styrelsen for
selskabet for at sikre samarbejde og kontinuitet. På generalforsamlingen kan der foreslås
yderligere kandidater. Sundhedspsykologisk selskabs styrelse indstiller herefter til
Psykologforeningens bestyrelse det krævede antal medlemmer til fagnævnet.

§ 8.

Regnskab og revision
Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
Revision og regnskab foregår centralt i Dansk Psykolog Forenings bogholderi."

§ 9.

Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer skal vedtages på generalforsamlingen med to tredjedele af de
tilstedeværendes stemmer. Forslag til ændringer skal være udsendt sammen med
dagsorden.
§ 10. Vedtægtsændringer
Selskabet kan opløse, såfremt fire femtedele af de fremmødte stemmer herfor ved
generalforsamlingen. Beslutningen skal endelig godkendes ved en urafstemning blandt
medlemmerne med fire femtedeles flertal af medlemsskaren.
Selskabets midler skal bruges i overensstemmelse med formålsparagraffen.

