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Nyhedsbrev, februar 2013

ACBS Denmark er godkendt
Vores store interesse for Acceptance and Commitment Therapy (ACT) har tilskyndet os til i 2012
at tage initiativ til at oprette et ACBS chapter (national underafdeling) af det internationale ACBS
fællesskab. ACBS international er et verdensomspændende fagligt fællesskab organiseret
omkring interessen for og udviklingen af Contextual Behavioral Science herunder ACT og RFT
(se www.contextualpsychology.org).
Formålet med ACBS chapters er overordnet set at danne lokale fællesskaber verden over, der
skal sikre den fortsatte udvikling af den kontekstuelle videnskab samt dens praktiske anvendelse.
Det danske chapter kan f.eks. arbejde for at:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ACT trænes og udøves med kvalitet
Arrangere faglige møder
Have fokus på informations og vidensdeling
Arrangere kongresser
Anvende og sprede de ressourcer det internationale ACBS har i Danmark
Støtte op om videnskabelige arbejder
Varetage kontakt til medier
Udvikle informationsmaterialer og dansk oversættelse af begreber m.v..
Give klienter og andre interesserede mulighed for at finde frem til ACT terapeuter og
trænere.

Alt efter hvad medlemmerne peger på, at der skal arbejdes for.
En lille arbejdsgruppe har, på initiativ af psykologerne Ole Taggaard Nielsen og Rikke Kjelgaard,
arbejdet med de indledende processer i forhold til at ansøge og få godkendt et dansk chapter
under ACBS. Det har dels omhandlet at sikre den nødvendige opbakning i det danske ACTmiljø
til et chapter og dels at udarbejde et sæt vedtægter, som er et krav, ACBS stiller for, at der kan
ansøges. De vedtægter, der er udarbejdet kan læses her: http://acbsdenmark.dk/vedtaegter. Én
af den kommende bestyrelses opgaver bliver at revurdere disse vedtægter indenfor den første
valgperiode.
Efter en del forhandlinger med ACBS fik vi i december 2012 den glædelige meddelelse, at den
danske ansøgning kunne godkendes.

Hvad skal der ske nu?
Nu skal der vælges og konstitueres en bestyrelse af ACBS Denmark, der vil tage ansvar for, at

selskabets formål bliver opfyldt til gavn for dets medlemmer. De stemmeberettigede er de
danske medlemmer af ACBS international.
Bestyrelsesposterne er:
● Formand/forkvinde
● Kommende formand/forkvinde (som overtager posten som formand/forkvinde i den
efterfølgende periode)
● Sekretær/kasser
● Bestyrelsesmedlem (2)
● Studenterrepræsentant
Følgende krav skal opfyldes for at kandidere:
1. Man skal være medlem af (eller melde sig ind i) ACBS international og samtidig forpligte
sig til at blive medlem af ACBS Denmark efter valget.
2. Man må stille op til én post. Det skal fremgå tydeligt hvilken post, man stiller op til.
3. Man skal lave en lille præsentation af sig selv med information om sin baggrund, og
skrive nogle ord om, hvad det er, man ønsker at arbejde hen imod og bidrage med som
en del af bestyrelsen af chapteret (max. 250 ord). Dette for at give de stemmeberettigede
et grundlag at stemme på.
Du
kan
læse
om
bestyrelsens
pligter
i
ACBS
Denmarks
vedtægter:
http://acbsdenmark.dk/vedtaegter
Vi har aftalt med ACBS international, at de står for organiseringen af det første valg. Ønsket om
kandidatur og materiale i forhold til ovenstående tre punkter skal sendes til email adressen
kontakt@acbsdenmark.dk senest den 22.03.2013 hvorefter der udarbejdes en oversigt over
kandidater og deres grundlag. Oversigten videregives til ACBS international, som laver den
endelige valgliste og forestår en anonym online afstemning blandt de danske medlemmer af
ACBS.
Hvis du ikke er medlem af ACBS international kan du melde dig ind på hjemmesiden
http://contextualpsychology.org/acbs (Tryk på den orange knap til højre “Join/Renew”). ACBS
Denmark vil åbne for medlemsskabstilmeldinger, så snart bestyrelsen er valgt og konstitueret.

Yderligere information
Har du spørgsmål skriv gerne til kontakt@acbsdenmark.dk
Med venlig hilsen,
På vegne af arbejdsgruppen,
M. Cristina Nielsen
Cand. Psych. Administrativ medhjælper for ACBS Danmark

