VEDTÆGTER FOR AKUT PSYKIATRISK INTERESSEGRUPPE
§ 1 Akut Psykiatrisk Interessegruppe (API) er stiftet i april 2010, og er en
medlemsgruppering under DPS. Interessegruppen respekterer således i det hele DPS´
love og beslutninger, vedtaget af selskabets generalforsamling og bestyrelse. API arbejder
uafhængigt af erhvervsmæssige, politiske og administrative interesser.
§ 2. API´s formål er
- at fremme erfaringsudveksling omkring og viden om problemstillinger knyttet til akut
psykiatri, via møder, kurser og symposier om akut psykiatri i samarbejde med DPS
eller andre interessegrupper herunder
- at afgrænse og definere fagområdet akut psykiatri
- at bidrage til øget forskning om akut psykiatri
- at styrke samarbejdet med de akutte somatiske specialer
- at afgive udtalelser til DPS efter anmodning
§ 3 Ethvert medlem af DPS kan optages som medlem af interessegruppen.
§ 4. Personer inden for andre faggrupper med interesse for akut psykiatri kan søge om
associeret medlemskab. Bestyrelsen for API afgør ansøgninger om associeret
medlemskab. Associerede medlemmer har ikke stemmeret ved generalforsamlingen.
§ 5. API´s højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes årligt den sidste
onsdag i januar. Generalforsamlingen ledes af en valgt dirigent. Generalforsamlingen
indkaldes med mindst 30 dages varsel ved annoncering i Dansk Psykiatrisk Selskabs
medlemsbrev, eller ved direkte henvendelse til medlemmerne med samme varsel.
§ 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent, der skal være medlem
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren forelægger revideret regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg i henhold til lovene
7. Eventuelt
a. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest 15. december og bringes i medlemsbrevet sammen med indkaldelsen til
generalforsamlingen eller sendes direkte til medlemmerne inden for samme tidsfrist.
§ 7. API ledes af en bestyrelse på fire medlemmer. Medlemmerne vælges ved den årlige
generalforsamling for en periode af tre år. Genvalg kan finde sted en gang. Såfremt et
medlem kræver det, skal der foretages skriftlig afstemning. Bestyrelsen konstituerer sig
med en formand og en kasserer.

a. Generalforsamlingen vælger en eller flere bestyrelsessuppleanter og en revisor for en
periode af tre år. Genvalg kan finde sted en gang.
b. Associerede medlemmer kan efter indstilling fra bestyrelsen og med
generalforsamlingens godkendelse optages som observatører i bestyrelsen.
§ 8. Bestyrelsen fastlægger møder mv. og træffer beslutning om anvendelse af API´s
midler. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og mindst to medlemmer er til
stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
a. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver.
§ 9. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal, dog kan
ændring af vedtægter eller opløsning af API kun vedtages, når mindst 2/3 af medlemmerne er til stede og ¾ heraf stemmer derfor. Der kan afgives stemmer ved fuldmagt.
a. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ekstraordinær
generalforsamling, der ved simpel stemmeflerhed af de fremmødte kan vedtage ændring
af vedtægter eller opløse API.
b. Ved API´s ophør skal de resterende midler overføres til Dansk Psykiatrisk Selskabs
forskningsfond.
§ 10. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes
såfremt 1/3 af medlemmerne skriftligt forlanger dette. Frist for indkaldelse og meddelelse
af dagsorden følger bestemmelserne for ordinær generalforsamling.
§ 11. Foreningens regnskab følger kalenderåret.
§ 12. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Medlemsret fortabes ved
kontingentrestance udover seks måneder

