Indkaldelse til DSAP´s ordinære Generalforsamling 2020
Der indkaldes hermed til generalforsamling i DSAP lørdag den 16. maj kl. 10:00.
GF 2020 og COVID-19
Som en konsekvens af de danske myndigheders tiltag mod smittespredning af COVID-19 kan
vi ikke forvente at afholde den årlige generalforsamling med fysisk fremmøde som vi plejer.
Vi har i bestyrelsen valgt at fastholde datoen, men flytte generalforsamlingen online (Zoom).
Dette vil helt sikkert blive en udfordring for os alle, og for at gøre det lettest muligt, vil vi
udsende alle beretninger, bilag og forslag mm. elektronisk sammen med den endelige
indkaldelse, som ifølge vedtægterne skal udsendes senest en uge før generalforsamlingen. I
den udsendelse vil du også finde link og vejledning til Zoom og evt. andre hjælpemidler.
Den traditionsrige opfølgning på generalforsamlingen i form af velkomst og præsentationer
fra de nye medlemmer udsættes til vi igen kan forsamles fysisk.
Om GF 2020
På generalforsamlingen skal der vælges medlemmer til både bestyrelse, studieledelse og
forskellige udvalg. Vi håber på at mange medlemmer vil deltage, og på at mange af jer er
parate til at stille op til poster og udvalg. Her følger nogle uddrag fra vedtægterne der er
vigtige at huske i den forbindelse:
For medlemmer der ønsker at stille op til DSAP´s bestyrelse gælder følgende:
3.3. Kandidater til bestyrelsen sender en kort præsentation af sig selv og sit kandidatur til
formanden senest 14 dage før generalforsamlingen. Formanden udsender denne til
medlemmerne sammen med dagsordenen.
For medlemmer der ønsker at stille op til studieledelsen, gælder følgende:
4.5.1 Studieledelsen består af 5 - 8 medlemmer samt studielederen. De ordinære medlemmer af
studieledelsen vælges på DSAP’s generalforsamling af og blandt DSAP’s medlemmer. De
pågældende kandidater skal forinden skriftligt have tilkendegivet overfor bestyrelsen i DSAP at
man er villig til at modtage valg. Mindst 4 af studieledelsens medlemmer skal have mindst 5 års
anciennitet som medlem af DSAP. Øvrige medlemmer af studieledelsen skal have mindst 3 års
anciennitet som medlem af DSAP. Studieledelsens medlemmer vælges for 3 år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes på forhånd, sådan at
de kan udsendes med den endelige dagsorden.
5.4. ….Medlemmers forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før
generalforsamlingen. Alle forslag skal ledsages af en kort begrundelse fra forslagsstiller.
Dagsordenen findes på de næste sider.
På DSAP´s bestyrelses vegne,
Arne Vestergaard, Formand.
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DSAP´s ordinære generalforsamling 2020,
ZOOM, den 16. maj kl. 10:00 – 12:30

Forslag til dagsorden ifølge vedtægterne
(endelig dagsorden udsendes senest den 9. maj)
1.

Valg af dirigent.

2.

Valg af referent

3.

Valg af stemmetællere.

4.

Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

5.

Optagelse med fuldt medlemskab af Karoline Nørby. Optagelse med associeret
medlemskab af Mei-Fun Kuang og Pernille Rasmussen.

6.

Bestyrelsens beretning.

7.

Forelæggelse af revideret og påtegnet regnskab for DSAP til godkendelse.

8.

Godkendelse af budget for DSAP, herunder fastsættelse af kontingent.

9.

Bestyrelsens forslag til arbejdsopgaver for det kommende år.

10.

Indkomne forslag. Herunder forslag til kommissorier for tre udvalg,
udarbejdet af arbejdsgrupper der blev nedsat på GF 2019. Forslag fra
bestyrelsen om optagelse i EAP.

11.

Valg af formand. Arne Vestergaard genopstiller.

12.

Valg af bestyrelsesmedlemmer. (Christel Borman, Lilla Monrad og Arne
Vestergaard er på valg). Bestyrelsesmedlemmerne Lotte Snedevig, Harri
Virtanen, Misser Berg og Vibeke Vedel er ikke på valg i år.

13.

Nedsættelse af udvalg (jf. Pkt 10)

14.

Valg til Etikråd. Lene Riiger, Birgit Kunov, Mette Lybeck og Lotte Snedevig
genopstiller. Der skal vælges to nye medlemmer; et medlem af studieledelsen
og et menigt medlem af DSAP.
C. G. Jung Instituttet: Studieledelsens beretning

15.
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16.

Forelæggelse af revideret og påtegnet regnskab for C.G. Jung Instituttet
København til godkendelse.

17.

Godkendelse af budget for C.G. Jung Instituttet, København

18.

Valg af studieleder til Jung Instituttet, København. Pia Skogeman opstiller.

19.

Valg af medlemmer til studieledelsen for C.G. Jung Instituttet, København
Misser Berg og Vibeke Vedel er på valg og genopstiller. De øvrige medlemmer:
Tusse Weidlich, Harri Virtanen og Gunilla Midbøe er ikke på valg i år. Christel
Borman opstiller til studieledelsen.

20.

Valg af medlemmer til rejselegat komite. Nuværende medlemmer er Lotte
Snedevig, Lene Riiger, Inger Jacobsen og Vibeke Vedel, der alle genopstiller.

21.

Eventuelt. Under dette punkt kan der ikke tages beslutninger.

22.

Dato for næste generalforsamling
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