
DANSK SELSKAB FOR  
PERSONCENTRERET OG OPLEVELSESORIENTERET PSYKOTERAPI  

Vedtægter 

 
§ 1. 

 
Navn, formål og hjemsted 

 
 
1.1 Foreningens navn er Dansk Selskab for Personcentret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi 
 
1.2 Foreningen er stiftet den 22. marts 2019 og har hjemsted i Roskilde kommune.  Foreningens 

adresse er c/o Institut for Emotionsfokuseret Terapi, Ringstedgade 10, 4000 Roskilde. 
 
1.3 Foreningens formål er at tilbyde et forum for praktikere, forskere, undervisere og studerende 

indenfor personcentret og oplevelsesorienteret psykoterapi, som  
 
◦ vægter den primære betydning af forholdet mellem klient og terapeut i psykoterapi 
◦ tilslutter sig principperne om, at klientens aktualiseringsproces og fænomenologiske verden 

er central i det terapeutiske arbejde 
◦ inkorporerer de betingelser og holdninger til terapeutiske forandring, som er beskrevet af 

Carl Rogers 
◦ bestræber sig på, at forstå både klient og terapeut som personer, som på samme tid er 

individer samt i relation med andre, deres forskelligartede miljøer og kulturer 
◦ er åbne overfor udvikling og udvidelse af den personcentrerede og oplevelsesorienterede 

teori i lyset af nuværende og fremtidig praksis og forskning 
 
1.4 Foreningens formål søges fremmet ved at 
 

◦ udbrede kendskabet til personcentreret og oplevelsesorienteret psykoterapi blandt relevante 
faggrupper og i offentligheden 

◦ tilskynde til og støtte udviklingen af faglighed blandt medlemmerne inden for praksis, 
forskning og undervisning bl.a. gennem afholdelse af kurser og etablering af faglige netværk 

◦ afholde videnskabelige møder, seminarer og kongresser i eget regi eller i samarbejde med 
andre personcentrerede og oplevelsesorienterede psykoterapeutiske selskaber, herunder 
World Association for Person Centered and Experiential Psychotherapy and Counseling 
(WAPCEPC) 

◦ at selskabet er medlem af World Association for Person Centered and Experiential 
Psychotherapy and Counseling (WAPCEPC) 

 
 

§ 2. 
 

Medlemsforhold 
 
 

2.1 Som ordinært medlem kan optages psykologer, psykoterapeuter, psykiatere, forskere, 
undervisere og studerende, der beskæftiger sig med det psykoterapeutiske område. Anmodning 
om optagelse i foreningen sendes til foreningens sekretariat, der forelægger anmodningen for 
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foreningens bestyrelse, som træffer beslutning om alle medlemsoptagelser. Bestyrelsens 
afgørelse træffes ved almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsens afgørelse er endelig. 

 
2.2 Som ekstraordinært medlem kan optages virksomheder og organisationer, der virker inden for 

eller støtter det psykoterapeutiske område. Ekstraordinære medlemmer kan optages efter 
invitation fra bestyrelsen, og en sådan invitation kræver tilslutning af to tredjedele af 
bestyrelsens medlemmer.  

 
2.3  Medlemmerne eller repræsentanter for disse forpligter sig til, uden honorering, at være 

behjælpelige med forskelligartede opgaver i forbindelse med foreningens arbejde. Dog kan 
bestyrelsen vedtage honorering i særlige tilfælde, hvor et medlem påtager sig en større 
arbejdsbyrde. 

 
 

§ 3. 
 

Bestyrelsen 
 

3.1 Foreningens bestyrelse vælges på generalforsamlingen. 
 
3.2 Bestyrelsen skal inklusive formand og næstformand bestå af mindst fem medlemmer. 
 
3.3 Bestyrelsens formand og næstformand vælges på den stiftende generalforsamling. Valgperioden 

for disse løber indtil den første ordinære generalforsamling kan afholdes. 
 
3.4 På den første ordinære generalforsamling vælges formand ved direkte valg, og de øvrige 

bestyrelsesmedlemmer, alle for fire år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Afgår et 
bestyrelsesmedlem i valgperioden kan bestyrelsen supplere et medlem blandt foreningens 
medlemmer indtil den følgende generalforsamling, hvor nyvalg kan finde sted. 

 
3.5 Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med næstformand og 

sekretær. 
 
3.6 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og uddelegere enkelte klart definerede opgaver.  Bestyrelsen er 

også Local Organising Committee for 15th PCE Conference 2022 (15. verdenskonference for 
World Association for Person Centered and Experiential Psychotherapy and Counseling). 
Bestyrelsesformanden er, såfremt han ønsker det, tillige kongressens præsident og leder 
lokalkomiteens arbejde.  Hvis bestyrelsesformanden ikke ønsker at gøre brug af sin særlige 
forret til at være konferencens præsident, udpeges denne af bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter i 
øvrigt selv sin forretningsorden og kan fastsætte kommissorium og forretningsorden for alle 
udvalg og komitéer. 

 
3.7 Der føres beslutningsreferat af alle møder i bestyrelsen. Referatet underskrives af formanden og 

et andet bestyrelsesmedlem. 
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3.8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når flertallet af dens medlemmer inkl. formanden er til stede. 
Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Ved usædvanlige beslutninger 
kræves to tredjedeles tilslutning fra de tilstedeværende medlemmer inkl. formandens stemme. 
Ved eventuel stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.  Der kan ikke stemmes ved 
fuldmagt. 

 
3.9 Bestyrelsen kan give bemyndigelse til formanden til på dennes vegne at træffe nødvendige og 

uopsættelige beslutninger for planlægning og gennemførelse af konferencen udover hvad der i 
øvrigt kan besluttes af formanden qua stillingen som formand. 

 
3.9  På foranledning af bestyrelsesmedlemmer kan bestyrelsen tilkalde juridisk eller anden ekspertise 

til drøftelse og behandling af klart definerede områder. 
  
 

§ 4. 
 

Generalforsamlingen 
 
4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 
 
4.2 Ordinær generalforsamling, udover den stiftende, afholdes hvert år i januar kvartal. På denne 

aflægger bestyrelsen en årsberetning og et årsregnskab til generalforsamlingens godkendelse. 
 
4.3 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes såfremt to tredjedele af bestyrelsen, eller 

formanden finder behov herfor.  Generalforsamling skal indkaldes ved brev eller e-mail til 
foreningens medlemmer fra formanden med tre ugers varsel og med angivelse af dagsorden. 
Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes på begæring af bestyrelsen, skal denne 
ledsages af en skriftlig begrundelse herfor.  Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes 
inden 60 dage fra begæringens modtagelse. 

 
4.4 Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske ved særskilt skriftlig meddelelse - ved brev 

eller e-mail – med fire ugers varsel og udover dagsorden med angivelse af sted og tidspunkt. 
 
4.5 Generalforsamlingen består af foreningens medlemmer, der har betalt det senest opkrævede 

kontingent og hver har én stemme. Alle afgørelser træffes ved stemmeflerhed.  I tilfælde af 
stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 

 
4.6 Foreningens kontingent fastsættes af generalforsamlingen 
 
4.7 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af bestyrelsen.  Dirigenten kan være 

medlem af bestyrelsen. 
 
4.8 Afstemninger skal finde sted skriftligt såfremt to af de tilstedeværende stemmeberettigede 

ønsker dette.  Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
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§ 5. 
 

Regnskab og Formue 
 
 

5.1 Foreningens regnskabsperiode er kalenderåret. 
 
Regnskabet for hver periode forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Regnskabet kan 
revideres af statsautoriserede revisor udpeget af bestyrelsen for DSPOP. Bestyrelsen kan træffe 
bestemmelse om supplerende ekstern revision.  

 
5.2 Foreningens regnskab føres af kassereren i DSPOP, der sørger for at indkassere indtægter og 

betaler godkendte regninger i henhold til retningslinjer fastsat af bestyrelsen. Bestyrelsen kan 
bestemme at foreningsregnskabet kan føres af ekstern bogholder. 

 
5.3 Ved hvert kalenderårs slutning aflægges endvidere en rapport for konferencens indtægter og 

udgifter sammenholdt med det senest vedtagne budget. Påtager selskabet sig andre projekter, 
aflægges der ligeledes et årligt projektregnskab herfor. 

 
5.4 Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening eller af tre 

bestyrelsesmedlemmer i forening.  Der kan meddeles prokura  til formanden eller 1

næstformanden og til DIS. Sidstnævnte kan kun meddeles prokura inden for rammerne af et af 
bestyrelsen godkendt konferencebudget eller årsbudget. 

 
5.5 Ved foreningens likvidation/opløsning vil evt. beløb efter at alle udgifter er afholdt blive fordelt 

til videnskabelige formål efter generalforsamlingens bestemmelse. 
 

 
§ 6. 

 
Hæftelse 

 
 

Foreningen hæfter alene med sin formue overfor tredjemand og ingen medlemmer hæfter personligt 
for foreningen.   
 
 

§ 7. 
 

Opløsning 
 
 

Foreningen kan opløses såfremt generalforsamlingen bestemmer dette med to tredjedeles flertal.  

1 Prokura er en fuldmagt, som legitimerer fuldmægtigen (kaldet prokuristen) til at handle for virksomheden i alle 
forhold, der hører til den normale drift, og til i øvrigt at forpligte virksomheden med visse begrænsninger  
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§ 8. 

 
Voldgift 

 
 

Uenighed om denne vedtægt, som ikke kan løses gennem forhandling, afgøres ved voldgift i henhold til 
gældende dansk lovgivning (voldgiftsloven). 
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