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Ad. 1.) Valg af dirigent og referent.
Dirigent: Peter Nielsen
Referent: Mikael Sonne og Peter Nielsen
Ad. 2.) Godkendelse af dagsorden.
Godkendt!
Ad. 3.) Styrelsens beretning om netværkets virksomhed det forløbne år.
Netværket blev stiftet for et år siden, og vi har aktuelt 47 betalende medlemmer. Der har fra alle været
lagt et stort arbejde i at arrangere IGP konferencen i foråret 2018, hvor godt 100 deltog. Konferencen var
en stor succes. Foredragsholderne repræsenterede vidt forskellige perspektiver på temaet ’Selvregulering i
en kompleks verden’, og var i den forstand i tråd med IGP-netværkets integrative intentioner. Netværket
har fået en hjemmeside, IGPnet.dk, og videooptagelser fra konferencen kan ses på siden.
Der har i det forløbne været afholdt en række styregruppemøder, hvor vi bl.a. har diskuteret fremtidige
arrangementer og hvor IGP skal bevæge sig hen. Der er taget initiativ til muligt samarbejde med
kropspsykoterapeutisk selskab omkring arrangement af m. James Kepner, men endnu intet konkret er
fastlagt. Der planlægges et IGP-seminar d. 9. marts 2019 og arbejdes videre med at planlægge konference
2020.

Ad. 4.) Gennemgang af økonomi.
Da netværket stadig er i første regnskabsperiode, var det en gennemgang af den aktuelle økonomi.
Det aktuelle resultat viser et overskud på 18.411.06. Netværket har 21.291,92 stående i banken. Der er
overført 10.686,31 fra Gestalt Forum. Da Gestalt Forum blev nedlagt, blev det besluttet at donere deres
likvider til personer, der ville arrangere en konference i gestalt regi, hvilket blev gjort d. 10. marts 2018 i IGP
Netværket.
5. Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag at behandle.
6. Godkendelse af budget og kontingent.
Kontingent på 200 DDK for 2019 blev enstemmigt vedtaget.
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Budgettet blev godkendt. Der budgetteres med et underskud, signalerende at Netværket ikke skal
akkumulere penge og ønsker at skabe arrangementer for medlemmerne.
7. Valg af styrelsesmedlemmer og suppleanter.
Ingen af de eksisterende styrelsesmedlemmer var på valg.
Der blev valgt to suppleanter:
Louise Gjedsig, psykolog
Heike Pohl Malmros, psykolog
8. Valg af revisor.
Anne Grete Aagaard
9. Eventuelt.
Der var intet til eventuelt.
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