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§1 Foreningens navn
Foreningens navn er Netværk for Psykedelisk Forskning, Danmark (NPF).

§2 Foreningens hjemsted
Foreningens postadresse er
Ulkær 3, 2. tv,
2610 Rødovre
Websitets adresse er www.psykedeliskforskning.dk.

§3 Foreningens formål
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Den nyeste forskning indikerer, at psykedelika , administreret under opsyn af professionelle, er et effektivt
terapeutisk middel til behandling af mentale tilstande som depression, angst, afhængighed, PTSD og
traume. Forskningen viser yderligere, at de psykedeliske substanser er et vigtigt redskab til at forstå
sammenhængen mellem hjernefunktion og bevidsthed.
Samfundsmæssigt har de psykedeliske substanser dog en turbulent historie bag sig, og i takt med, at den
psykedeliske forskning genvinder fodfæste, vækkes gamle fordomme og meninger om, hvilken plads
psykedelika bør have i samfundet.
Hvis psykedelika skal reintegreres i det danske samfund, skal det følge den videnskabeligt funderede
forskning, samtidig med at befolkningen, politikerne og institutioner oplyses med saglig viden om den
nyeste forskning. Ligeledes, er det vigtigt, at psykedelisk forskning som tværfaglig akademisk retning
aftabuiseres, så flere talentfulde forskere og fagpersoner aktiveres og forskningens grænseflader udvides.
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Vi læner os op ad Grinspoon og Bakalars definition af “psykedelika” i Psychedelic Drugs Reconsidered (1979, s. 9).

Stk. 1 Foreningens formål er:
A. At styrke den danske psykedeliske forskning ved at samle danske akademikere (indenrigs og
udenrigs) og akademikere i Danmark (udenlandske som danske) med videnskabelig interesse for
psykedeliske substanser og deres implikationer for klinisk praksis, samfund og kultur.
B. Fremme dialog med danske politikere om psykedelika med henblik på at styrke folkesundheden.
C. Medvirke til en aftabuisering af det psykedeliske forsknings- og praksisfelt på danske
uddannelsesinstitutioner.
D. At styrke danske sundhedsprofessionelle med interesse for psykedeliske substanser og deres
implikationer for klinisk praksis.
E. At fremlægge psykedelisk forskning for det bredere samfund og fremme saglig diskussion heraf.
Foreningen opfordrer ikke til ulovlige aktiviteter.

Vision
Vi søger at fremme forståelsen af psykedeliske substansers potentiale. Derudover søger vi at skabe nye
juridiske og kulturelle rammer for ansvarlig administration af psykedelika baseret på videnskabelige
metoder og forskningsresultater.
Foreningen ønsker at være en upartisk stemme i debatten om psykedelika, hvorfor foreningen er uden
tilknytning til fødevare- eller medicinalindustrien og udelukkende finansieret af individuelle medlemskaber
og donationer.

§4 Medlemskreds
Stk. 1. Som medlemmer optages personer, der som minimum har færdiggjort en akademisk bachelor inden
for et videnskabeligt fag, og som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål og vision. Ved
optagelse forventningsafstemmes eventuelle ansvarsområder og opgaver med bestyrelsen.
Medlemmer skal være fyldt 18 år.
Stk. 2. Bestyrelsen kan ved flertal vælge at optage medlemmer til trods for, at disse ikke har en akademisk
baggrund. Bachelorstuderende på deres sidste semester kan, mod dokumentation af studieaktivitet, blive
optaget som medlem. Ligeledes kan ikke-akademikere blive optaget såfremt de kan dokumentere træning
og indsigt i akademisk viden og metode.
Stk. 3. Bestyrelsen kan ved flertal vælge at ekskludere et medlem af foreningen, som ikke vurderes at
arbejde for foreningens formål og etiske retningslinjer, jf. Bilag 1.
Stk. 4. Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside eller ved henvendelse til foreningens
bestyrelse. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for det indeværende
kalenderår.
Stk. 5. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse pr. mail til et bestyrelsesmedlem med virkning fra
udgangen af det indeværende kalenderår.
Stk. 6. Ved udmeldelse tilbagebetales ikke kontingent for indeværende kalenderår.

Stk. 7. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for
hvert kalenderår.
Stk. 8. Alle over 18 år kan melde sig som frivillig. Arbejdsopgaver forventningsafstemmes med bestyrelsen
ved tilmelding.
Stk. 9. Vi tager imod donationer. Donationerne forvaltes af bestyrelsen, og anvendes til formål/aktiviteter
bestemt af bestyrelsen.

Sektion A: Organisation
Medlemstype

Adgang til...

Optagelseskrav, og -procedure

Bestyrelse

Som v. medlemmer.
Egen psykedeliskforskning.dk
mail-adresse.

Som v. medlemmer.
Se §5 stk. 5 vedr. optagelse

Medlemmer

Webportal.
Slack.
Journal club.
Stemmeret til
generalforsamlingen.
Nyhedsbrev for medlemmer.

Akademisk baggrund.
Etiske retningslinjer underskrives (bilag 2).
Alle kan søge optagelse via hjemmeside.
Over 18 år.
Selvvalgt kontingentbeløb (Mindst 240 kr/år.
Halv pris for studerende og lavindkomst).

Æresmedlemmer

Webportal.
Nyhedsbrev for medlemmer.
Journal club.

Forskere, der har ydet en ekstraordinær
indsats for den psykedeliske forskning.
Udpeges af bestyrelsen.
Betaler ikke kontingent og behøver ikke bo i
Danmark.

Frivillige

Slack (begrænset adgang).
Åbne Journal club events.

Tilmelding via hjemmeside.
Over 18 år.

Donorer

Offentligt nyhedsbrev.

Alle donorer med anerkendelsesværdigt
formål /afsæt jf. vores etiske retningslinjer.

§5 Generalforsamlingen
Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2 Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer til den årlige
generalforsamling.
Generalforsamling afholdes inden udgangen af marts.

Stk. 3 Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før og medlemmerne skal have
kendskab til den endelige dagsorden med bilag 8 dage før.
Stk. 4 Alle betalende medlemmer har stemmeret.
Stk. 5 Kun medlemmer kan vælges til bestyrelsen.
Stk. 6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal.
Afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Kampvalg afgøres ved skriftlig afstemning.
Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten bestemmer det eller 1 medlem på
generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.
Stk. 7 Generalforsamlingens dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent og stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Indkomne forslag
Forslag til handlingsplan og budget
Valg af bestyrelse og suppleanter
Evt. valg af revisor
Evt.

§6 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1
Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til
en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 40% af medlemmerne ønsker det.
Stk. 2
Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af
begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære
generalforsamling.

§7 Bestyrelsen
Stk. 1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.
Stk. 2 Bestyrelsen består af op til 7 medlemmer, der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem
sig, med minimum en formand, en bankansvarlig og en kasserer. Formanden kan indtage posten som
bankansvarlig, hvis der ikke er andre i bestyrelsen der kan løfte opgaven. Dog skal posterne som
bankansvarlig og kasserer altid varetages af to forskellige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3 Bestyrelsen vælges for 2 år og kan genvælges.
Stk. 4 Der vælges hvert år op til to suppleanter til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader
bestyrelsen i valgperioden indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på
ny. Bortset fra ved stiftende generalforsamling genvælges skiftevis
1. Formand, bestyrelsesmedlem 1, suppleant 1
2. Næstformand, kasserer, bestyrelsesmedlem 2, suppleant 2
Stk. 5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.
Stk. 6 Bestyrelsen udarbejder handlingsplan og kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.

§8 Regnskab/økonomi
Stk. 1 Regnskabsåret er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1 -31/12).
Stk. 2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status.
Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet.
Stk. 3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende.

§9 Dispositionsret og hæftelse
Stk. 1 Det er formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå
aftaler på foreningens vegne.
Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til nedsatte arbejdsgrupper. Dog skal alle transaktioner
godkendes af den bankansvarlige fra bestyrelsen. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen
underskrive aftalen.
Stk. 2 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler
foreningen.

§10 Vedtægtsændringer
Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når
forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

§11 Opløsning af foreningen
Stk. 1 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte ved to på hinanden følgende
generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum.

Stk. 2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den
opløsende generalforsamling.

Bilag 1: Etiske retningslinjer
Formål
Netværk for Psykedelisk Forsknings (NPF) etiske retningslinjer skitserer vores forventninger til
medlemmers adfærd overfor de andre medlemmer såvel som folk uden for organisationen.
Vi er fortalere for ytringsfrihed og åben kommunikation. Vi forventer, at medlemmer følger vores etiske
retningslinjer og arbejder for vores vision og mål som er angivet i vores vedtægter. Vi forventer også, at de
fremmer et velorganiseret, respektfuldt og samarbejdsvilligt miljø.

Anvendelsesområde
Denne politik gælder for alle vores medlemmer uanset medlemsstatus.

Overholdelse af lovgivningen
Alle medlemmer skal beskytte vores organisations lovlighed. De skal overholde alle love i det land, de er i,
når de repræsenterer NPF. Vi forventer, at medlemmer er etisk bevidste og ansvarlige, når de håndterer
vores organisations økonomi, produkter, partnerskaber og offentlige image.

Psykoaktive stoffer
Ingen ulovlige psykoaktive stoffer må sælges, købes eller handles på arrangementer arrangeret af NPF
eller via vores internetplatforme.
Deling af personlige oplevelser med psykoaktive stoffer uden for en forsknings- eller akademisk kontekst
bør undgås ved offentlige NPF-begivenheder, eller når du kunne opfattes som en repræsentant for NPF.

Respekt for hinanden
Alle medlemmer skal respektere deres kolleger. Vi tillader ikke nogen form for diskriminerende opførsel
eller chikane. Medlemmer skal overholde vores politik for lige muligheder i alle aspekter af deres arbejde,
fra rekruttering og evaluering af resultater til interpersonelle relationer.

Chikane eller mobning
Medlemmer skal behandle andre med respekt og afstå fra adfærd, der kan opfattes som mobning eller
chikane, herunder ondsindet sladder. NPF bruger definitioner fra Amnesty Internationals etiske kodeks:
Forulempelse er generelt ‘uønsket adfærd, der påvirker mænds og kvinders værdighed ... Det kan være
relateret til alder, køn, race, handicap, religion, nationalitet eller ethvert personligt
karakteristika for individet og kan være vedvarende eller en isoleret hændelse. Pointen er, at handlingerne
eller kommentarerne betragtes som skadelige og uacceptable for modtageren. '

Mobning kan karakteriseres som 'stødende, skræmmende, ondsindet eller fornærmende adfærd, misbrug
eller magtmisbrug gennem midler, der er beregnet til at undergrave, ydmyge, bagvaske eller skade
modtagerne’.
Mobning og chikane kan være af et individ mod et individ eller involvere grupper af mennesker. Det kan
være indlysende, eller det kan være skjult. Uanset hvilken form det tager, er det uberettiget og
uvelkomment.
Hvis nogen rejser bekymring for mobning og chikane overfor et medlem, er det vigtigt, at de prøver at være
åbne og se sagen fra den anden persons perspektiv. Dette kan være vanskeligt, men kan hjælpe med at
løse problemer uformelt.
Chikane eller mobning kan medføre udelukkelse fra foreningen.

Professionnalisme
Alle medlemmer skal stræbe efter integritet og professionalisme, når de repræsenterer NPF.

Ansvar og ærlighed
Alle medlemmer skal udføre deres opgaver med integritet og respekt over for interessenter og samfundet.
Bestyrelsesmedlemmer eller ledere må ikke misbruge deres autoritet. Vi forventer, at de delegerer opgaver
til deres arbejdsgruppemedlemmer under hensyntagen til deres kompetencer og arbejdsbyrde.
Hvis du føler, at du ikke kan klare at udføre en opgave, du har påtaget dig, opfordrer vi dig til at være
realistisk og ærlig omkring det. Fortæl de andre i din arbejdsgruppe eller et bestyrelsesmedlem om det.
Vi opfordrer til mentoring i hele vores organisation.

Når du repræsenterer NPF
Når du er til stede ved arrangementer, konferencer osv. og / eller er iført NPFs logo skal du huske på
følgende retningslinjer:
Vær venlig og høflig, når du engagerer dig med andre.
Vær tydelig, når du taler med andre, om du repræsenterer værdier og meninger for NPF eller dig selv.
Hold dig ajour med NPF-værdier, indhold og aktiviteter, og gør dit bedste for at repræsentere
organisationen på en retvisende måde.
Vær opmærksom, når du taler om personlige oplevelser med psykedelika. Sørg for, at dine udsagn ikke
undergraver NPFs mål.

Anerkendelse af den videnskabelige metode og værdien af Open Science
NPF er en organisation, der fremmer psykedelisk forskning, og vi forventer, at alle medlemmer følger
videnskabelige og rationelle principper, når de repræsenterer NPF. Vi sigter mod en objektiv og
faktabaseret diskurs i alt vores arbejde.
Vi støtter desuden op om “Open Science” principperne som er defineret i Cooperation over Competition!
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Statement on Open Science for Psychedelic Medicines and Practices som kan sammenfattes således:
From generations of practitioners and researchers before us, we have received knowledge about these
substances, their risks, and ways to use them constructively. In turn, we accept the call to use that
knowledge for the common good and to share freely whatever related knowledge we may discover or
develop.

Privatliv
Tag altid højde for, at psykedelika stadig er et kontroversielt emne, og at medlemmer og deltagere på vores
begivenheder måske ønsker at forblive anonyme.
Spørg et medlem af bestyrelsen om tilladelse, før du laver nogen form for optagelse eller fotograferer til
vores begivenheder, og sørg for at maskere folk, der ønsker at forblive anonyme.
Det er ikke tilladt at sprede kontaktoplysninger om vores medlemmer til partnere eller andre tredjeparter
uden samtykke fra det pågældende medlem.
Dog: Alle bestyrelsesmedlemmer eller medlemmer med en officiel rolle skal være villige til at vises med
deres billede og navn på webstedet, på publikationer og sociale medier.

Samarbejde
Alle medlemmer skal samarbejde i partnerskab for at fremme NPFs interesser. Det er vigtigt, at
bestyrelsesmedlemmer, gruppekoordinatorer og medlemmer arbejder inden for en kultur med gensidig
respekt og forståelse af respektive roller.
Al kommunikation skal foregå på en positiv og konstruktiv måde. Der kan opstå uenigheder og tvister, og
man kan ønske at klage over et andet medlem. Hvis det er tilfældet, kan man henvende sig til den relevante
gruppekoordinatorer eller et bestyrelsesmedlem.
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https://chacruna.net/cooperation-over-competition-statement-on-open-science-for-psychedelic-medicines-and-pract
ices/

Kommunikation
Alle medlemmer skal være åbne for kommunikation med foreningens øvrige medlemmer. Vær hurtig til at
svare, når nogen forsøger at kontakte dig. Hvis du har travlt, er det fint at fortælle dem, at du vender tilbage
til dem så hurtigt som muligt, eller du kan videreformidle kontakt til et andet medlem.
Vi bruger Internet-platformen Slack til vores interne kommunikation. E-mail bruges kun til ekstern
kommunikation og vores nyhedsbreve.

Anmodninger om psykedelisk terapi eller integration
NPF vil sandsynligvis blive kontaktet af mennesker med et behov for at integrere oplevelser med
psykedeliske substanser. Vi tager sådanne henvendelser og anmodninger alvorligt.
Vi refererer folk til relevante fagpersoner efter bedste evne.
Vi vil dog IKKE:
●
●

Være agenter for virksomheder eller enkeltpersoner, der tilbyder terapi eller behandling, som
involverer ulovlige psykoaktive substanser.
Vi vil ikke tilbyde terapi, der involverer ulovlige psykoaktive substanser.

Vedtægter
Alle medlemmer skal læse og følge vores organisations vedtægter. Hvis der er tvivl, kan de spørge deres
gruppekoordinator eller et bestyrelsesmedlem.

Interessekonflikt
Vi forventer, at medlemmer undgår personlige, økonomiske eller andre interesser, der kan hindre deres
evne eller vilje til at arbejde for NPFs mål. Personer der ikke lever op til dette kan ikke vælges ind i
bestyrelsen.
I sjældne tilfælde kan der opstå en interessekonflikt mellem et medlem, der arbejder for NPF og deres
andre aktiviteter. Eksempler kan omfatte et bestyrelsesmedlem, der køber en service fra eget firma, eller
det kunne være en organisation eller et medlem, der prøver at bruge NPF-mediekanaler til at ”oversælge”
egne forskningsresultater.
Det er ikke nødvendigt at bekendtgøre medlemskab af andre organisationer (inklusive politiske partier),
medmindre den pågældende organisation tydeligt har formål i modstrid med vores egne.
I tvivlstilfælde skal enhver potentiel interessekonflikt angives til bestyrelsen, som afgør hvorvidt der er tale
om en egentlig interessekonflikt.

Korruption
Vi opfordrer medlemmer til ikke at acceptere gaver fra kunder eller partnere. Bestikkelse til fordel for en
ekstern eller intern part er forbudt.

Konfliktløsning og disciplinære handlinger
Vores organisation kan se sig nødsaget til at udelukke, irettesætte eller sanktionere medlemmer, der
gentagne gange eller med vilje ikke følger vores etiske retningslinjer.
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Vi kan vælge at føre retssager i tilfælde af korruption, tyveri, underslæb eller anden ulovlig adfærd .

Credits: Vi skylder tak for inspiration til det etiske retningslinjer til MIND European Foundation for Psychedelic
Science og Swedish Network for Psychedelic Science. Tak til disse organisationer for at dele deres etiske
retningslinjer.
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Bilag 2: Underskrift
Jeg vedkender mig at efterleve NPFs etiske retningslinjer:

__________________________________

__________________________________

Medlemssignatur / dato

Bestyrelsesmedlems underskrift / dato

