Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer ved
Dansk Psykoterapeutforenings ordinære generalforsamling den 2. marts 2019

Forslag 1: Mulighed for elektronisk afstemning til formandsvalg

Nuværende vedtægter

Ændringsforslag
(ændringer markeret med blåt)

§ 4 Generalforsamlingen

§ 4 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens
højeste myndighed.
Den årlige ordinære
generalforsamling afholdes i
perioden mellem 1. februar og 31.
marts.

Generalforsamlingen er foreningens højeste
myndighed.
Den årlige ordinære generalforsamling
afholdes i perioden mellem 1. februar og 31.
marts.

Dagsorden for den ordinære
generalforsamling skal mindst
indeholde følgende punkter:














Valg af dirigent og referent.
Beretning om foreningens
virksomhed i det forløbne
år.
Forelæggelse af revideret
regnskab til godkendelse.
Behandling af forslag fra
bestyrelsen.
Behandling af indkomne
forslag, der er bestyrelsen i
hænde senest 21 dage før
generalforsamlingen.
Valg af formand.
Valg til bestyrelsen.
Valg til
uddannelsesudvalget
Valg til optagelsesudvalget
vedrørende individuelt
medlemskab.
Valg til etikudvalget.
Valg af to revisorer og en
suppleant.
Eventuelt.

Afstemning kan kun finde sted om de
på dagsordenen opførte
forhandlingspunkter samt om
ændringsforslag til disse.
Stemmeberettigede er fremmødte

Dagsorden for den ordinære generalforsamling
skal mindst indeholde følgende punkter:













Valg af dirigent og referent.
Beretning om foreningens
virksomhed i det forløbne år.
Forelæggelse af revideret regnskab
til godkendelse.
Behandling af forslag fra bestyrelsen.
Behandling af indkomne forslag, der
er bestyrelsen i hænde senest 21
dage før generalforsamlingen.
Valg af formand.
Valg til bestyrelsen.
Valg til uddannelsesudvalget
Valg til optagelsesudvalget
vedrørende individuelt medlemskab.
Valg til etikudvalget.
Valg af to revisorer og en suppleant.
Eventuelt.

Afstemning kan kun finde sted om de på
dagsordenen opførte forhandlingspunkter
samt om ændringsforslag til disse.
Stemmeberettigede er fremmødte individuelle
medlemmer, der har været medlem i mindst
tre måneder, og som har betalt kontingent.
Med hensyn til valg af formand på
generalforsamlingen kan valg ske ved
elektronisk afstemning, således at medlemmer
kan stemme via en digital løsning, uden at
være fysisk tilstede ved generalforsamlingen.
Denne mulighed er alene gældende for

Begrundelser for ændringer

Der har længe været et ønske blandt
flere medlemmer om at kunne afgive
brevstemme eller elektronisk
afstemning til formandsvalg i
foreningen. Dette vil give
medlemmer, der er bosat langt væk
fra lokationen for
generalforsamlingen, eller som er
forhindret i at deltage, mulighed for
at få indflydelse på, hvem der leder
foreningen.
Sekretariatet har undersøgt
mulighederne og spurgt i andre
foreninger, hvordan de varetager
afstemninger. Afstemning pr. brev er
ikke en benyttet metode, da det er
administrativt meget tungt.
Elektronisk afstemning bruges i flere
foreninger, og der er firmaer der
leverer sikre systemer til at håndtere
dette.
Derfor foreslår bestyrelsen at give
medlemmerne denne mulighed ved
fremtidige generalforsamlinger med
formandsvalg.

individuelle medlemmer, der har
været medlem i mindst tre måneder,
og som har betalt kontingent.
Ekstraordinær generalforsamling kan
indkaldes, når bestyrelsen finder det
nødvendigt, og skal indkaldes, når
mindst en tredjedel af foreningens
medlemmer skriftligt anmoder om
dette med angivelse af dagsorden.
Generalforsamlingsindkaldelse med
angivelse af dagsorden skal tilsendes
medlemmerne med mindst 30 dages
varsel for den ordinære og 14 dage
for en ekstraordinær
generalforsamling.

formandsvalg. Nærværende bestemmelse om
elektronisk afstemning forudsætter, at der er
tilvejebragt en sikker og funktionsdygtig
teknisk løsning, og at bestyrelsen forud for en
generalforsamling træffer beslutning herom.
Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer
for gennemførelse af elektronisk afstemning.
Ekstraordinær generalforsamling kan
indkaldes, når bestyrelsen finder det
nødvendigt, og skal indkaldes, når mindst en
tredjedel af foreningens medlemmer skriftligt
anmoder om dette med angivelse af
dagsorden.
Generalforsamlingsindkaldelse med angivelse
af dagsorden skal tilsendes medlemmerne med
mindst 30 dages varsel for den ordinære og 14
dage for en ekstraordinær generalforsamling.

Forslag 2: Udmeldelsesfrister

Nuværende vedtægter

Ændringsforslag
(ændringer markeret med blåt)

§ 17 Udmeldelse

§ 17 Udmeldelse

Udmeldelse af foreningen skal
ske med tre måneders varsel, og
indbetalt kontingent
tilbagebetales ikke.
Udmeldelse skal ske skriftligt til
sekretariatet med angivelse af
udmeldelsesdato.

Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst
3 måneders varsel. Indbetalt kontingent
tilbagebetales ikke. Udmeldelse skal ske
skriftligt til sekretariatet, og udmeldelse kan
alene ske til en udmeldelsesdato 30. juni eller
31. december. En udmeldelse pr. 30. juni skal
være sekretariatet i hænde senest den 31.
marts samme år, og en udmeldelse pr. 31.
december skal være sekretariatet i hænde
senest den 30. september samme år.

Begrundelser for ændringer

Sekretariatet oplever at bruge
uhensigtsmæssig meget administration
på, at medlemmer kan melde sig ud på
forskellige tidspunkter i løbet af året.
Foreningen arbejder med to
opkrævninger årligt, dækkende
henholdsvis første kalenderhalvår og
andet kalenderhalvår. Det vil derfor være
mest hensigtsmæssigt, at der kun kan ske
udmeldelse til disse datoer.

