Generalforsamling d. 2/3 2019 fra Kis Østergaard medl. nr. 1763.

1)Forslag til kriterier for optagelse i Bestyrelsen ; man skal på GF -dagen have været medlem i 2 år.

2)Forslag for ændrede kriterier til valg til Kvalitetsudvalget; man skal på GF tidspunktet have været
medlem i 2 år

3)Forslag til ændrede kriterier for optagelse i Optagelsesudvalget; man skal på GF tidspunktet have været
medlem i 2 år.

4) Forslag til ændring af kriterier for at kunne opstille som formand for bestyrelsen:
Man skal, på GF tidspunktet, have været medlem i 2 år.

Motivation for ændring af kriterier for alle 4 forslag
Som det ses af de seneste halve års foreningsarbejde, er poster i ovenstående udvalg og bestyrelse, blevet
besat af medlemmer, der har været uddannet psykoterapeuter i meget kort tid, og har været medlem af
foreningen, i visse tilfælde, i mindre end 2 år ved valgets gennemførelse.
Medlemmer af bestyrelsen er udvalgt til poster i ovenstående, og for mig, meget vigtige organisatoriske
udvalg. DPFO er en meget kompleks forening, og administrere mange vigtige afgørelser, uddannelser, og
ikke mindst kvalitetssikring, der skal sikre de borgere/klienter vi arbejder med, den allerbedste indsats.
Min klare vurdering er, at for at kunne deltage kvalitativt i ovenstående udvalg, og i bestyrelsesarbejdet,
skal man kende til sin forening, grundigt, og også have arbejdserfaring i feltet.
Til sammenligning kan optagelse i Etikrådet kun ske med bestyrelsens godkendelse, og fx blev jeg selv afvist
som ansøger til dette råd, trods 2, 5 års medlemskab og 17 års praksiserfaring og uddannelser fra offentlige
institutioner med eksaminering og ECTS point. Der ud over har jeg arbejdet med myndighedssager og
klagesager i 5 år.
Det er blevet helt tydelig for mig, efter aktiv involvering, at en bestyrelse, ikke kan bestå overvejende, af
helt nyuddannede og uerfarne psykoterapeuter, og så nyvalgte medlemmer.
Det fik mig samtidig til at gå de, for mig andre vigtige udvalg igennem, og kan se, de også er repræsenteret,
i flere tilfælde, også gennem de seneste år, af nyuddannede psykoterapeuter.
Forslag ; jeg foreslår, at for at kunne opstille som formand, og kunne opstille til bestyrelsen og opstille til de
2 nævnte udvalg, skal man på GF tidspunktet have været medlem i 2 år.
Jeg ønsker alle 4 forslag afstemt hver for sig, som det er skrevet først i dette dokument.

