Referat af FUAs
generalforsamling
Lørdag d. 25. oktober 2014
************************************************************
1. Valg af dirigent
-

Jytte Isaksen er valgt som dirigent

2. Valg af referent og stemmetæller
-

Inge-Line Olesen er referent

-

Mette Thomsen er stemmetæller

3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning og godkendelse af beretning
Årsberetningen er udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Formand Anne-Marie Tange-Pagaard fremhæver hovedpunkter.
- Ved sidste generalforsamling skete en stor udskiftning. Bestyrelsen fik blandt andet ny
formand og kasserer.
- Det blev besluttet, at der skulle arbejdes med synlighed af den audiologopædiske profession
både blandt samarbejdspartnere og i samfundet generelt, hvilket resulterede i, at der blev
oprettet et PR-udvalg. Udvalget har blandt andet afholdt en synlighedskonkurrence blandt
medlemmerne. Der er nu gang i en hvervning af frivillige med kompetence indenfor
kommunikation, PR, fundraising etc. som skal hjælpe med at føre de gode idéer ud i livet.
- FUAs hjemmeside har fyldt meget i dette bestyrelsesår. FUA har købt bistand hos et nyt firma
(HTML24) til at opdatere hjemmesiden. Vigtigste ændring er, at vi nu selv kan opdatere
hjemmesiden, hvor vi tidligere skulle kontakte det forhenværende firma, hver gang vi ønskede
at lægge noget på hjemmesiden. Der er stadig nogle funktioner, som ikke virker, men der
arbejdes på sagen.
- FUA har fornyet sin samarbejdssamtale med Dansk Magisterforening (DM), hvilket giver en
masse fordele, heriblandt studentermedhjælpertimer samt at FUAs medlemmer må deltage i
nogle af DMs medlemsarrangementer.
- FUA har stadig en af ALFs pladser i CPLOL. Denne plads varetages af Maria Rønlev
- Derudover samarbejder FUA med Audiologopædisk Forening (ALF) og Foreningen af TaleHørelærere i Folkeskolen (FTHF). Vi har allesammen fokus på synlighed. Dette har rent
Side 1 af 4

konkret udmøntet sig til en artikel i blad for sundhedsplejersker om de 0-2 åriges
sprogudvikling. Der arbejdes på artikler til andre blade også.
FUA vil altid gerne høre fra medlemmer, hvis der er idéer til arrangementer, ting vi skal tage op,
ris, ros og så videre. Vi kan altid kontaktes på fua@fua.dk

Årsberetningen godkendes

4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab samt fastsættelse af kontingent
Regnskab og budget er sendt ud sammen med indkaldelse til generalforsamling. Bestyrelsesmedlem
Inge-Line Olesen fremlægger regnskab og budget i kasserer Mette Kristines Kammersgaard
Schmidts fravær. Der fremlægges vigtigste hovedpunkter.

- Regnskaber viser et mindre underskud end budgetteret med. Der er brugt flere penge på
hjemmesiden end budgetteret med. Der har været højere indtægt på kontingent end forventet,
og de afholdte medlemsarrangementer har kostet mindre end budgetteret med.
- I budgettet for 2014/2015 er der budgetteret med et underskud på 11.800 kr. Dette skyldes, at
der er afsat pulje til PR-projekt om synlighed. Det forventes, at udgifterne til hjemmesiden
bliver lavere end tidligere. Da FUA har en egenkapital på 90.000 kan et underskud i denne
størrelsesorden godt forsvares
- FUAs revisor Ulla Lahti har godkendt regnskab og budget. Hun henviser til, at bestyrelsen
kunne undersøge, hvorfor der er medlemmer, der melder sig ud af FUA samt at overveje at
anvende egenkapitalen for eksempel til arrangementer med udenlandske oplægsholdere, der
typisk er dyrere at afholde.
Regnskab og budget bliver godkendt. Der er ikke nogen kontingentændringer.

5. Fremtidigt arbejde
Bestyrelsen fortsætter meget af det hidtidige arbejde. Der vil stadig blive afholdt arrangementer
samt Logos vil udkomme. Derudover fortsættes fokus på synlighed bl.a. gennem
synlighedskampagne/projekt som gerne skulle udmønte i, at Europæiske Logopædi dag d. 6. marts
2015 markeres.

Der gives idéer til, hvad FUA ligeledes kunne fokusere på:

-

Afholdelse af konference igen.
- Koble sig på allerede eksisterende tiltag/arrangementer osv:

- Stemmens dag, hvert andet år.
- Audiologens dag - tyrkisk arbejdsgruppe som gerne vil markere audiologi på verdensplan.
Det afholdes d. 10/10.
- Center for hjerneskade havde åben på Kulturnatten.
- Hjernesagen - giv tid
-

Rette fokus mod fx transkønnede og deres stemmeproblemer. Ikke så meget hjælp at hente i
forhold til andre nordiske lande.

Der rettes en tak til tidligere og nuværende bestyrelse for det arbejde, der bliver gjort.

6. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

7. Valg af bestyrelse og suppleanter (formand, sekretær, og 2 bestyrelsesmedlemmer er på
valg - alle genopstiller)
Anne-Marie Tange-Pagaard genopstiller som formand og bliver genvalgt
Følgende stiller op til bestyrelsen:
Mette Wozniak
Reet Thomsen
Kirstine Bjelke
Maria Rønlev
Anja Lykke

Alle bliver valgt ind.

Grundet vedtægt om, at man det første år bliver valgt ind for en to-årig periode, er der nogen, der
ikke er på valg, og som ønsker at fortsætte. Det er følgende:
Mette Kristine Kammersgaard Schmidt
Marie Kaas Ahm (Logos redaktør)
Inge-Line Olesen

Følgende stiller op som studenterrepræsentanter:
Astrid Thybo (KUA)
Cecilie Volck (KUA)
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Maria Skove Struve Christensen (KUA)
Amalie Harehjort (SDU)
Studenterrepræsentanter skal ikke vælges, men udpeges. Der skal minimum være én repræsentant
fra hvert universitet. Alle er blevet godkendt som studenterrepræsentanter.
Bestyrelsen konstituerer sig selv ved første bestyrelsesmøde med en næstformand, en kasserer, en
sekretær samt to menige medlemmer. Derudover skal der være minimum to suppleanter. Et medlem
af bestyrelsen skal ydermere være med i Logos-redaktionen.

Tillykke til den nye bestyrelse.
Tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer: Fredrik Gybel Jensen, Marit Clausen og Sira Hechmann

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Ulla Lathi genopstiller som revisor
Maria Nysom Kjærgaard opstiller som revisorsuppleant.
De bliver begge valgt.

9. Eventuelt
Anne-Marie spørger til, om man kan tillade sig at skrive til folk, der har meldt sig ud for at høre
hvorfor. Umiddelbart er folk positive, men det oplyses, at rent juridisk må vi ikke kontakte folk
efter de har meldt sig ud. Man må godt spørge folk, idet folk melder sig ud (fx ved et lille
spørgeskema eller lignede, der popper op ved udmeldelse), men man må ikke kontakte dem
efterfølgende.
Det gøres opmærksom på, at et medlem har hørt nogle andre medlemmer blive “skræmt væk” af
Logos’ tema-numre, hvis de ikke lige er relevante. Man kunne evt. gøre opmærksom på, at temanumre kun indeholde så og så mange sider om temaet, men også har en masse andet i bladet.

Det gøres opmærksom på, at der bliver lagt meget fokus på at blive mere attraktiv for de
studerende, men det kunne også være relevant at have opmærksomhed på de tidligere medlemmer,
der er i arbejde. FUA er blevet mere relevant gennem årene, hvorfor man måske kunne trække
nogle af de arbejdende, der ikke tidligere har fundet FUA tilstrækkelig relevant.

Anne-Marie spørger efter idéer til oplæg etc.
- Kroppens sprog i professionel praksis ved ph.D i idræt (har været et DM-arrangement)

FUAs bestyrelse takker for en rigtig god generalforsamling og for det store fremmøde.

