
MEDLEMSKAB ASRT & FAKTURA  

EVENT. INKL. EGEN-TERAPEUT 

 

 

 

• Årskontingent dkk 500 betales ved indmeldelse 2022 her - med forfald til hver d. 1.1.     For 2023 her     For 2024 her 

 

• Er du medlem af *DSPF & NSPF, som vi meget anbefaler, får du gratis OnlineMultipass til Sexologifestivalen til enten København/Århus/Oslo. 

 

• Ønskes du at slutte medlemskabet af ASRT, kan du når som helt meddele dette på info@sexologiskolen.dk blot senest 31.12. hvor ny 

periode starter. Ved manglende betaling 1.1. tillægges Rykkergebyr dkk 100 x 3. Med bet. af dkk 300 + 500 ved event. genindmeldelse.  

 

• ”ASRT – TERAPEUTER” er din FB-Gruppe for Netværk & Sparring kun for medlemmer. Brug den gerne flittigt. Her annonceres også ASRT-

møder. Mulighed for at være foredragsholder på Sexologifestivalerne etc. Medlemskab af gruppen søges nu ved indmeldelse i ASRT.  

 

• På https://sexologiskolen.dk/asrt/ kan du læse mere om medlemsfordele, ASRT’s arbejde, og tilmelde dig Fagforedrag og ASRT-Træf 

 

*ASRT er aktivt samarbejdende med DSPF Dansk Sexologi- og Parterapiforening og NSPF Norsk Sexologi- og Parterapiforening.  

 

 
 

Som medlem af ASRT har jeg læst og er indforstået med overholdelse af ”ASRT Rammer, Etik og Retningslinjer”. Jeg er aldrig været anklaget/ 
straffet for nogen form for fysisk, psykisk, online, seksuelt overgreb/ misbrug el. andre ulovligheder relateret til seksualitet el. seksuelle tjenester.  

 
 

 
 

For uddannede Terapeuter - Ønsker at fungere som Egen-Terapeut. JA:  Nej: 
 

 

Som Egen-Terapeuter/ Supervisere/ GruppeTerapiLedere er jeg medlem af FB-gruppen ASRT Egen-Terapeuter & Supervisere Sexologiskolen 

Medlemskab af gruppen søges nu. Listen over godkendte Egen-Terapeuter/ Supervisere/ GruppeTerapiLedere, udfyldes & opdateres af 

terapeuterne selv. Listen udleveres til eleverne 14.1. og 14.8. samt kan udleveres ved enkelte andre lejligheder. Som godkendt Egen-Terapeut, 
Superviser, GruppeTerapiLeder, bliver du automatisk tæt knyttet til Sexologiskolen. Forhåndsgodkendelsen virker implicit som en anbefaling af 
dig, fra Sexologiskolen. Derfor beder vi dig også om at være yderst professionel og udvise loyalitet, idet du nu repræsenterer både dig selv & 

Sexologiskolen. Som Egen-Terapeut/ Superviser/ GruppeTerapiLeder skal du selv sørge for regelmæssig at modtage Supervision, tilsvarende 
mængden af klientarbejde. Du har lempet tavshedspligt i forhold til skolens ledelse. Dvs. kommer du i en tvist eller oplever du noget unormalt 
eller ulovligt i forbindelse med din session med eleven, skal du med det samme tage kontakt til Sexologiskolens ledelse, pt. Yazmin Fox Eisen på 
info@sexologiskolen.dk   
 

 

Udfyldes/ Underskrives/ Scannes og sendes på mail til info@sexologiskolen.dk & husk at indbetale ASRT årskontingent. Så er du i gang! 

 
Navn:      Event. Firmanavn:    Event. Cvr./ Org. nr. 
 

Adresse:      Land: 

 

Tlf:   Mail:   Event. Hjemmeside: 

 
 

 

Jeg attesterer herved, at jeg har læst ovenstående, og er indforstået hermed 

 

 
Dato: 

 

     

Underskrift ASRT Medlem event. Egen-Terapeut/ Superviser/ GruppeterapiLeder:  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

ASRT/ Mercury Uniflow ApS. Gunløgsgade 1, 2300 København S.   +45 7026 5577   info@sexologiskolen.dk   www.sexologiskolen.com 
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https://www.facebook.com/groups/2925592637475207
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https://www.facebook.com/groups/262530831776149/
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