Dagsor den og r efer at til Gener alfor samling i FUA d. 28/10 2017
Inviterede: Medlemmer af foreningen, og derudover revisor og formanden for stammeforeningen
inviteret.
1. Valg af dir igent

Mette W er godkendt.
2. Valg af r efer ent og stemmetæller

Inge-Line er valgt som referant
Ole (formand for stammeforeningen) er valgt som stemmetæller
3. Aflæggelse af bestyr elsens ber etning og godkendelse af ber etning

Se bestyrelsens beretning.
Kommentar og spørgsmål
Arrangementer: Der efterspørges arrangementer i Jylland blandt medlemmer. Man kunne
opfordre medlemmer til at byde ind med mulige oplægsholdere fra Jylland.
CPLOL: Den plads som FUA har fået af ALF i CPLOL står tom, og ALF er ved at afgøre hvad
de vil gøre med den tomme plads. FUA debatterer videre om de skal have deres eget
medlemskab i CPLOL.
Nordisk samarbejde: Vi har mulighed for at deltage til medlemspris til de andre nordiske landes
arrangementer og omvendt. Dette er meldt ud via nyhedsbrev, Facebook og hjemmeside. Lige
nu skal vores medlemmer selv ansvarlige for at holde øje. Bestyrelsen kan overveje at
reklamere mere for de andre foreningers arrangementer.
Faldende medlemskab: Bestyrelsen har en oplevelse af, at folk blandt andet benytter sig af
institutionsmedlemskab i stedet for enkeltmedlemskab, og folk oplever varierende grad af
relevans af Logos og arrangementer. Bestyrelsen har fokus på fastholdelse af medlemmer det
næste bestyrelsesår.

Bearbejdning af spørgeskema: Svarene er sammenfattet i rapport, som er sendt ud til
medlemmer. Bestyrelsen har fokus på mere varierende arrangementer.
Ide til fastholdelse: Flere arrangementer som også er målrettet dem der har været i feltet i
mange år. Fx erfarne praktikere. Flere praksisnære arrangementer. Lave flere medlemsmøder
med dilemmaer/debatter fx hvad man gør i forskellige kommuner.
Beretningen er godkendt.

4. Aflæggelse og godkendelse af r egnskab samt fastsættelse af kontingent

Se bestyrelsens regnskab og budget.
Obs på at dem der modtaget sponsorater skal følge op med artikler eller lignende.
Revisor kommentar: Der er ikke noget at komme efter i forhold til den måde regnskabet er
holdt.
Der er blevet redegjort omhyggeligt for differencen mellem budget og regnskab.
Bestyrelsen skal holde fokus på at fastholde medlemmer.
Bestyrelsen skal have fokus på at være mere realistisk i at lægge budget og overholde budget.
Bestyrelsen budgetterer også med underskud det kommende regnskabsår. Bestyrelsen skal have
fokus på, at det ikke kan fortsætte fremadrettet.
Regnskab er godkendt
Budget er godkendt
Kontingent skal fortsætte som indtil nu.
Forslag omkring at hæve medlemskab for institutionsmedlemmer. Det besluttes at bestyrelsen
følger udviklingen det næste år, og derefter kommer med et konkret forslag til næste
generalforsamlingen i så fald det er relevant.

5. Fr emtidigt ar bejde

Bestyrelsen vil have følgende fokusområder:
• Verbal dyspraksi i samarbejde med ALF.
• ALF har igen efterspurgt muligheden for sammenlæggelse af FUA, hvilket der ikke er
stemning for i FUA.
• Fastholdelse af medlemmer
• Logos. Bestyrelsen beder om at oprette en ny Logos-redaktion og få Logos digitaliseret. Det
giver generalforsamlingen tilladelse til.
• Arrangementer blandt andet som kompensation for Logos. Opfordring til at alle medlemmer
altid gør opmærksom på arrangementer, jobs osv. som der kan reklameres for på hjemmeside
og Facebook.
• Vores internetdomæne audiologopaed.dk
• Trivsel i bestyrelsen
• Fagpolitisk arbejde
Bestyrelsen har inviteret formand for stammeforeningen for at give os input i forhold til noget
mere digitaliseret medlemsblad.
De har fornyet hjemmeside i stedet for medlemsblad, som indeholder artikler osv, som så bliver
sendt ud i nyhedsbrev.
Det er muligt at lave artikler og nyhedsbreve, hvor kun medlemmer kan læse hele
artiklen/nyhedsbrevet. Stammeforeningen har valgt at bruge de penge, de brugte på
medlemsblad til at ansætte en person, som vedligeholder hjemmesiden, skriver artikler osv.
Stammeforeningen arbejder også på lokalafdelinger fx har de Fyn og trekantsområdet.
Stammeforeningen har også ambassadører, der kan komme ud og fortælle om at have en
stammen. Der er også et forældreperspektiv.
Tak for inspirationen.

6. Behandling af indkomne for slag

Der er ikke kommet nogle

7. Valg af bestyr else og suppleanter

Formand: Birgitte Albæk Henriksen er valgt som formand
Følgende er valgt til bestyrelse: Anne-Marie Tange Pagaard, Henriette Kragh (ikke på valg), Iben
Nielsen (ikke på valg), Maria Rønlev Berwald, Christine Dyrsting.
8. Valg af r evisor og r evisor suppleant

Inge-Line Olesen er valgt som revisor. Stine Thorup er suppleant.
9. Eventuelt

Bestyrelsen opfordres til at gennemgå vedtægter for at sikre, at de er korrekte.
Bestyrelsen opfordres generelt til samarbejde med stammeforeningen blandt andet om praksisnære
arrangementer.
Bestyrelsen vil gerne sige tak for i år

