Generalforsamling d. 12.11.09
Til stede:
Jytte Kjærgaard Isaksen, Stine Kjær, Anne-Mette Veber, Annesofie Ishøy Nielsen, Rikke Vang,
Mille Hess, Maria Nauta, Bjarne Dammsbo Nissen, Ellen Lomholt, Lene Pedersen, Ulla Lahti,
Katrine, Merete, Erik Schmidt, Anne Skovbjerg Poulsen, Karina Brunsgaard Bek
Referent: Naja Mejlgaard
Dagsorden
1)
2)
3)

Valg af dirigent
Valg af referent og stemmetæller
Aflæggelse af bestyrelsens beretning samt godkendelse af den skriftlige beretning
4) Aflæggelse og godkendelse af regnskab samt fastlæggelse af kontingent
5) Fremtidigt arbejde, herunder diskussion af FUA’s fagpolitiske arbejde og
samarbejde med ALF og DM
6) Forslag til ændring af vedtægternes § 5 stk 2
7) Behandling af indkomne forslag
8) Valg af bestyrelse og suppleanter
9) Valg af revisor og revisorsuppleant
10) Eventuelt

Ad 1) Rikke Vang blev valgt som dirigent
Ad 2) Naja Mejlgaard blev valgt som referent
Anne-Mette Veber blev valgt som stemmetæller
Ad 3) Bestyrelsens beretning blev aflagt ved Anne-Mette
Se hjemmesiden for den fulde beretning.
Den skriftlige beretning blev godkendt.
Ad 4) Kassererens beretning blev aflagt ved Maria Nauta.
Se hjemmesiden for den fulde beretning samt regnskab.
Kommentarer fra revisoren
Regnskabet blev godkendt

Ad 5)
Jytte fortalte, at ALF har inviteret FUA med i certificeringsudvalget, som på nuværende
tidspunkt har mødtes to gange, og at det tredje møde er planlagt.
Status er, at der nu er få universitetsudannede i ALF’s bestyrelse, og at ingen af disse sidder
med i selve udvalget. I udvalget fokuseres der på den logopædiske disciplin, og der arbejdes ud
fra CPLOLs minimumskrav til uddannelse, og ud fra en model hvor praksiserfaring konverteres
til ECTS-point.
Der mangler en bestyrelse fra ALF, som træder i karakter, og fortæller præcist hvad der skal
ske i/med udvalget.
Det er vigtigt at FUA skal blive ved med at ”kæmpe” for den brede audiologopædi, så der ikke
kun kommer fokus på specialpædagogikken.
Det kunne være interessant, at skabe en fælles efteruddannelse som alle kunne have glæde af,
uanset hvilken uddannelse man har i forvejen. Det er vigtigt at højne den fælles faglige viden.
Derudover skal vi overveje, om det er det vores ansvar at højne de andres niveau.
Problemet med at skabe noget fælles er, at der ikke nødvendigvis er noget fælles at bygge på,
hvilket gør det rigtig svært.
Uanset hvordan vi vender og drejer det, er der en risiko for at det bliver sådan, at vi bliver
dem, der banker de andre i hovedet.
Vi skal gøre op med os selv, om det er det en kamp vi skal tage? Vi har en almen interesse i
det, også ud fra vores klienters/elevers synspunkt. Derudover har vi også en interesse i, at
vores kolleger har et højt uddannelsesniveau.
IFAS (en europæisk sammenslutning af audiologer og audiologiske foreninger); det kunne
være at vi skulle kigge der for at få inspiration. Med hensyn til fremtiden for det audiologiske
felt, skal vi passe på at det ikke ryger i baggrunden. Der kommer flere audiologer fra SDU, og vi
skal kæmpe for at der er plads til dem. SDU-audiologerne oplever, at der kan blive problemer i
forhold til audiologiassistenterne.
Måske skulle bestyrelsen arbejde på en audiologigren indenfor FUA?
Der blev stillet et forslag om at evaluere praksis for at se, om der er forskel på intervention
givet af professionelle med forskellig uddannelsesbaggrund. Det er dog en meget vanskelig
opgave, der er for stor for FUA.
Den bedste vej at gå er nok at evaluere på selve uddannelserne, hvor man sandsynligvis vil
kunne finde åbenlyse forskelle, som man må forholde sig til.
I forhold til interventionen er det vigtigt at lave case-studies, der kan publiceres i Logos eller
ALF’s blad.

Det er også vigtigt, at vi bliver ved med at evaluere vores egen uddannelse. For på den led
bliver ved med at sørge for, at det høje niveau bliver holdt.
Vi skal også holde os for øje, at vi er en forening og bestyrelse med begrænsede kræfter. Vi
skal vælge det fremadrettede og kigge på steder der er noget at gøre og hvor vi kan rykke
noget. Derudover skal vi også overveje, hvem arbejder vi for. Vores egne medlemmer eller
højnelsen af de andres niveau?
Der er mange ideer til efteruddannelse i universitetsregi, og der er også velvilje fra fakultetets
side, men det strander med økonomien.
Vi kan prøve at få et bedre samarbejde med universiteterne angående eksempelvis deltagelse i
’fordybelseskurser’. For at de kan bruges af færdiguddannede er det vigtigt, at det bliver meldt
ud i god tid, hvilke kurser der udbydes på hvilke undervisningstidspunkter, så praktikere har en
chance for at deltage.
Fagrådet på KUA er meget interesseret i at høre fra færdiguddannede om kursusemner, de
kunne have interesse i.
FUA kunne overveje at lave en ny spørgeskemaundersøgelse om efteruddannelse.
Fagpolitisk udvalg i FUA: Jytte, Anne-Mette, Stine Kjær og Stine Thorsen.
Udvalget har mødtes en gang på nuværende tidspunkt. De vil meget gerne samle ordentligt op
på det møde der blev holdt med repræsentanter fra DM og DLF i efteråret 2007.
DM kan påvirke hvilke uddannelser EVA evaluerer. Stine K kontakter DM for at forhøre sig om,
mulighederne for at alle uddannelser indenfor det audiologopædiske felt kan blive evalueret.
Der er også debat om delt medlemskab mellem DM og DLF – eventuelt med et passivt
medlemskab i den ene fagforening. Det har desværre lange udsigter med en certificering.
Derfor ekstra vigtigt, at vi bliver ved med at holde møder med DM og DLF.
Eventuelt kan vi undersøge om der kunne laves en form for pædagogikum.
Punktet her angående det fremtidige arbejde i FUA affødte mange gode diskussioner og input
til bestyrelsen, der arbejder videre ud fra dem. Der blev ikke truffet nogen egentlige
beslutninger om eventuelle tiltag.
Ad 6) Forslag til vedtægtsændring §5 stk 2.
Nuværende formulering:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Forslag til den ordinære
generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. september før årets ordinære
generalforsamling. Forslag til vedtægtsændringer, øvrige forslag samt bestyrelsens beretning og
regnskab skal udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelse til generalforsamling.
Forslag til ændring:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Forslag til den ordinære
generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. oktober før årets ordinære
generalforsamling. Forslag til vedtægtsændringer, øvrige forslag samt bestyrelsens beretning og
regnskab skal sammen med indkaldelse til generalforsamling udsendes til medlemmerne eller
offentliggøres via foreningens hjemmeside senest 3 uger før afholdelse af den ordinære
generalforsamling.
Vedtægtsændringen blev enstemmigt vedtaget.
Ad 7) Ingen indkomne forslag
Ad 8) Valg af bestyrelse og suppleanter
Nuværende bestyrelse
Fast bestyrelse:

Stine Kjær (formand)
Anne-Mette Veber (næstformand)* – på valg
Maria Nauta (kassér)
Mille Hess Jensen
Rikke Vang * - på valg
Naja Mejlgaard * - på valg

Suppleanter:

Annesofie Nielsen* - på valg
Jytte Isaksen

Studenter-repræsentant: Mette Brændgaard (repræsenterer fagrådet på KUA)
Forslag til kommende bestyrelse
Fast bestyrelse:

Jytte Isaksen (formand)
Anne-Mette Veber (næstformand)
Maria Nauta (kasserer)
Rikke Vang
Naja Mejlgaard
Mille Hess Jensen

Suppleanter:

Annesofie I Nielsen
Bjarne Damsbo Nissen

Studenter-repræsentanter: Mette Brændgaard (KUA)
Ellen Birgitte Lomholt (SDU)

Alle der var på genvalg blev enstemmigt valgt ind i bestyrelsen igen.
Jytte Isaksen blev enstemmigt valg som formand af FUAs bestyrelse.
Ad 9) Revisor Trine Nobelius blev enstemmigt genvalgt.
Revisorsuppleant Stine Villadsen blev enstemmigt genvalgt.

Ad 10) Intet under eventuelt.

