ACBS DENMARK D. 26/06/14

Kære medlem af ACBS Denmark.

ACBS Denmark afholder Generalforsamling og Inspirationsdag for
foreningens medlemmer: Lørdag den 20.09.2014 kl. 11.00-21.00.
Arrangementet afholdes i Det Færøske Hus, Vesterbrogade 17A, 1620
København V. (Bemærk stedet for afholdelse er ændret).


Fokus for generalforsamlingen er: ACBS Denmarks funktion i Danmark.



Fokus for inspirationsdagen er: Medlemmernes professionelle passion lige nu i forhold til
kontekstuel psykologi.



Socialt samvær og middag for foreningens medlemmer.

”I tilbageblikkets kaos skabes et mønster, som er erindringens forsøg på at skabe orden i kaos og mening i det
tilfældige. Erindringen har det med at digte vores liv om til en god historie, ikke for at lyve men for at skabe en ny
sandhed. Det kan synes som en ukendt sjælelig proces forsøger at opfylde et behov, vi måske alle har, nemlig at
vores splittede liv efterhånden må falde på plads i en samlet historie”. (Christian Braad Thomsen, 2005)
Den 20/9-14 afholder vi inspirationsdag i vores fælles underafdeling af ACBS – nemlig det danske.
Afdelingens generalforsamling afholdes i sammenhæng hermed. Lad os i fællesskab samskabe og
bevidstgøre ”en ny sandhed” om, hvad kontekstuel og adfærdsmæssig behandling er i Danmark anno 2014.
Kom og del dine erfaringer – selv de som måtte være kaotiske og splintrede – måske vi sammen kan få
brikkerne lagt sammen til et meningsfuldt hele. Det er bestyrelsens ønske, at vores arbejde denne dag skal
være styret af sam-skabelse, og at det skal afspejle det levende ACT-miljø i Danmark. Vi vil efterfølgende
nedskrive erfaringerne og dele dem på de sociale medier og foreningens hjemmesiden, evt. hjulpet af nogle
af Jer.
Inspirationsdagen:
”Ignites” (dansk: at antænde) er betegnelsen for en bestemt type begivenhed, der afholdes i hele verden
arrangeret af frivillige. Her taler deltagerne om ideer, personlige og/eller professionelle passioner i henhold
til et bestemt format. Mottoet er enkelt: "Oplys os - men gør det hurtigt"! Præsentationer er beregnet til at
"antænde" publikum omkring et emne, hvor få slides anvendes og begrænset tid afsættes (her ca. 10-15
minutter). Vi vil gerne lade os inspirere af ”Ignites” konceptet, idet mange deltagere får mulighed for at
præsentere (med en overskuelig forberedelse i den ofte travle hverdag) og bredden i vores miljø bliver
repræsenteret. Vi stiler mod at processen samlet set ender med et slags svar på spørgsmålet: Hvad er
medlemmernes professionelle passion lige nu i forhold til kontekstuel psykologi ?
Og det er let ! Du skriver et lille abstract om det du gerne vil tale om. Der er ingen begrænsninger blot det
er indenfor foreningens interesseområde. Det kunne f.eks. være særlige problemstillinger for en målgruppe,
opmærksomhedsområder i ACT-matrix som du er optaget af, konkrete øvelser/interventioner som du har

udviklet eller vil gøre opmærksom på eller vil diskutere, en oplevelse eller indsigt du er optaget af, en artikel
eller bog du vil anmelde, et forskningsprojekt du måtte være en del af eller vil gerne vil starte, ACT i
grupper, ACT til par eller børn og unge, andre kontekstuelle tilgange end ACT osv. Husk du er blandt
ligesindede, og at vi ønsker at skabe og udvikle sammen.

Dette abstract sender du sammen med din tilmelding til kontakt@acbsdenmark.dk. Du kan forvente at
skulle holde et oplæg på ca. 10-15 minutter ud fra dit abstract. Vi vil gøre vores bedste for at tilrettelægge
programmet, når vi ser, hvad vi får indsendt og alt afhængigt af hvor mange, der melder sig til.
Generalforsamling i ACBS Denmark – Dagsorden:
1.

a) Valg af ordstyrer og referent

2.

b) Bestyrelsens fremlægning af årets proces og resultat

3.

c) Økonomi

4.

d) Bestyrelsens forslag

5.

e) Diskussion af indkomne forslag (skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage
før generalforsamlingen)

6.

f) Fastlæggelse af ACBS Denmarks arbejdsopgaver i kommende periode

7.

g) Fastlæggelse af medlemsgebyr

8.

h) Valg af bestyrelsesmedlemmer til ledige poster

9.

i) evt.

Der henvises i det øvrige til ACBS Denmarks vedtægter (forefindes på hjemmesiden).
Deltagelse i generalforsamling er altid gebyrfrit for medlemmer. Deltagelse i inspirationsdelen (beskrevet
øverst) er ligeledes gebyrfrit for medlemmer. Dog gør vi opmærksom på, at der muligvis kan komme en
mindre egenbetalingsdel i forhold til udgifter til middag (mere information herom vil følge).
Dato: Lørdag den 20.09.2014 kl. 11.00-21.00.
Sted: Det Færøske Hus, Vesterbrogade 17A, 1620 København V. (Bemærk stedet for afholdelse er ændret).
Tilmelding: kontakt@acbsdenmark.dk. Har du spørgsmål og pkt. til generalforsamlingen m.v. kan du
ligeledes anvende denne mail adresse. Sidste frist for tilmelding er d.1.9.
Vi håber meget at se dig - og at du allerede nu vil tilmelde dig arrangementet.

De bedste hilsner,
Bestyrelsen i ACBS Denmark

