RETNINGSLINJER
FOR
NETVÆRK FOR KRISTNE PSYKOLOGER I DANMARK.
___________________________________________________________________________________
1. NAVN
Navnet er: NETVÆRK FOR KRISTNE PSYKOLOGER I DANMARK.
Netværket kan findes på Internettet på flg. adresse: www.kristne-psykologer.dk
og i Facebookgruppen Kristne Psykologer (lukket gruppe der kun optager psykologer og
psykologistuderende).
Netværk for Kristne Psykologer optager personer, der
a) bekender sig til den kristne tro som defineret i pkt. 4, og som er
b) kandidater i psykologi, eller
c) studerende på det psykologiske bachelor- eller kandidatstudium.

2. FORMÅL
Netværkets formål er:
-

at fremme det kristne menneskesyn og den kristne livsopfattelse inden for de forskellige
psykologiske kontekster og den dertil hørende terapi, rådgivning, undervisning og forskning.

-

at virke for, at det kristne menneskesyn og den kristne livsopfattelse kan komme til orde i den
videnskabelige debat.

3. VIRKELIGGØRELSE AF FORMÅLET
Formålet søges virkeliggjort gennem:
-

fælles besindelse på det kristne menneskesyn og dets betydning for psykologien.
studier til afklaring af forholdet mellem kristendom og psykologi.
fremme af kristendommens indflydelse gennem Netværkets deltagernes studie- og arbejdsmæssige
relationer.
samarbejde om udbredelse af psykologiske teorier, hvorigennem det kristne menneskesyn kan
gøre sig gældende.
efter ønske og behov at afholde møder, symposier, konferencer samt andre relevante aktiviteter,
herunder eventuel udgivelse af tidsskrift.
tværfaglige debatter og samarbejde.
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4. VÆRDIGRUNDLAG
Netværket har som sit værdigrundlag:
Bibelen som Guds Ord, inspireret af Helligånden og givet ved mennesker til mennesker, som det bl.a. er
udtrykt i Trosbekendelsen.

5. OPTAGELSE I NETVÆRKET
Optagelse i Netværket kan ske ved at kontakte administratoren af hjemmesiden og/eller i
Facebookgruppen. På hjemmesiden kan man også anmode om optagelse på listen over de kristne
psykologer i Danmark, der ønsker at synliggøre sig på denne måde.
Ønsker man at blive slettet af listen, sker det ligeledes ved henvendelse til administratoren.
Optagelse i Facebookgruppen sker ved at kontakte den ansvarlige administrator. Ophør af medlemskab
opnås ved at slette sin egen profil.
En person kan udelukkes af Netværket eller af Facebookgruppen, hvis det findes, at den pågældende har
udtalt sig eller handlet i åbenlys modstrid med Netværkets formål og værdigrundlag. Beslutningen træffes
af tovholderne og kan ikke ankes.
Der er ikke kontingent forbundet med optagelse i Netværket eller i Facebookgruppen.

6. NETVÆRKETS LEDELSE
Netværket ledes af minimum to - og gerne tre - tovholdere. Arbejdsfordelingen mellem dem kan være:
En ansvarlig for hjemmesiden, en ansvarlig for Facebookgruppen samt en kasserer.
Netværkets tovholdergruppe er selvsupplerende og skal ved afgang af en tovholder finde en ny blandt
Netværkets medlemmer. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Er der kun to tovholdere i
gruppen, har den ansvarlige for hjemmesiden den udslagsgivende stemme.
Der er ikke fastsat nogen tidshorisont for, hvor længe en tovholder kan være på posten.
Tovholderne holder møder efter behov (evt. på mail eller Skype).

7. KOMPETENCE OG ANSVAR
Netværkets ledelse varetages som nævnt af en tovholdergruppe på 2 eller 3 medlemmer, hvoraf to er
tegningsberettigede vedrørende den formue, som Selskab for Kristne Psykologer efterlod ved lukningen
af Selskabet d. 9. marts 2019.

8. FORVALTNING AF INDESTÅENDE MIDLER
Ansøgning om tilskud til aktiviteter i Netværket skal ske skriftligt til tovholdergruppen senest en måned
før påtænkt afholdelse. Der kan max. ansøges om 500 kr., som bevilges af tovholdergruppen i det omfang
der stadig er midler på kontoen.
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9. ÆNDRING AF RETNINGSLINJER
Ændring sker efter behov og foretages efter drøftelse og vedtagelse i tovholdergruppen.
Værdigrundlag og Programerklæring kan ikke ændres.

10. RETNINGSLINJER FOR OPLØSNING AF NETVÆRKET OG FACEBOOK-GRUPPEN
Formuen skal i tilfælde af Netværkets og/eller Facebookgruppens opløsning anvendes til formål, der i så
høj grad som muligt svarer til Netværkets formål og værdigrundlag. Afgørelsen foretages af
tovholdergruppen.

Nærværende Retningslinjer for Netværk for Kristne Psykologer i Danmark, herunder den lukkede
Facebookgruppe, er vedtaget og godkendt af Netværkets tovholdere den 27/5 2019.
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