Referat af Generalforsamling i FUA lørdag d. 29/10 2016 på KUA kl. 14:30-16:00
Antal deltagere: 13

1. Valg af dirigent

Mette Thomsen

2. Valg af referent og stemmetæller

Referent: Inge-Line Olesen, stemmetæller: Maria og Malina

3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning og godkendelse af beretning

Formanden fremlægger hovedpunkter fra beretningen. Hele beretningen kan hentes fra FUAs
hjemmeside.
Bestyrelsen vil gerne høre, hvis der er ideer til, hvordan vi kan hverve studenterrepræsentanter fra
især SDU men selvfølgelig også KUA, da forbindelsen til universiteterne er vigtig. Blandt andet er
“hvad kan jeg blive”-arrangement et forslag til at komme i kontakt med de studerende.
Bestyrelsen vil altid gerne høre fra vores medlemmer i forhold til relevante arrangementer.
Bestyrelsen og arrangementsudvalget prøver altid at have en vægtning i forhold til at have
arrangementer både på voksen og børneområdet.
Bestyrelsen har underskrevet ny samarbejdsaftale med DM. Vi vil samarbejde om arrangementer,
som også eventuelt kan have mere overordnet emne såsom projektstyring, samt lån af lokaler fx i
Jylland. Bestyrelsen har fået stillet studentermedhjælper til rådighed af DM. Vi vil blandt andet
anvende denne person til hjælp med pakning af Logos.
Bestyrelsen samarbejder med FTHF og ALF, hvor det forgange år har været på lav blus bl.a.
grundet formandskifte i de andre foreninger. Der vil være fokus på at genoptage samarbejdet.

Kommentar:
- Der har været efterspørgsel på “hvad kan jeg blive arrangement” fra studerende fra KUA.
- Ved vi hvor mange, der arbejder indenfor børne/unge-området? Kunne der laves en undersøgelse
på dette for at se behovet? Ros til at Logos er blandet i forhold til arbejdsområder.
- Det kan undersøges, hvorvidt der kan lånes/udleveres indgangskort på universiteterne. Bestyrelsen
har efterspurgt dette, og det har ikke været muligt.
- Som ny studerende er der rigtigt meget at lave, og der er heller ikke opbakning til arrangementer
fra universiteterne såsom faglig café på SDU.
- Bestyrelsen kan overveje at fremhæve, at det er godt at skrive på sit CV at være med i FUA.

Beretningen er enstemmigt godkendt.

4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab samt fastsættelse af kontingent

Vi har et overskud på ca. 11.400 kr., selvom vi havde budgetteret med et underskud på ca. 8.500 kr.
Vi har brugt flere penge end forventet på arrangementer og hjemmesiden, men derimod fået en god
indtægt på kontingent og entre ved arrangementer samt færre udgifter på Logos, porto,
mødeaktiviteter og kontoartikler.
Regnskabet er enstemmigt godkendt.

Bestyrelsen indstiller til samme kontigent som sidste bestyrelsesår. Dette bliver godkendt.

5. Fremtidigt arbejde

Fremlæggelse af budget: Det bliver budgetteret med et underskud på 15.775 kr. Ændringer fra
sidste år er hovedsageligt, at vi forventer lidt mere i kontingentindtægt, større udgift til
arrangementer og en mindre udgift til hjemmesiden. Desuden vil vi sætte penge på budgettet til PR
og sponsoratter, hvilket medfører, at vi budgetterer med et underskud. Vi synes, at vi kan budgettere
med et underskud, da vi har en opsparing på ca. 116.000 kr., og vi gerne vil bruge af vores kapital
til arrangementer (egne og sponsorerede arrangementer) til vores medlemmer.

Logos-redaktionen har efterspurgt et arbejdsår, hvilket betyder, at der udkommer Logos i oktober
2017 og derefter først igen i februar 2018. Den siddende bestyrelse har godkendt dette. Der skal
arbejdes med peer-reviewet, digital udgave, gøre forsiden mere spændende med mere. Der er ikke
ændret på budget til Logos, idet der stadig vil være to udgivelser i regnskabsåret 2016-2017, samt
der er en forventning om, at der vil komme udgifter i forbindelse med de forskellige tiltag.

Sponsorater: Bestyrelsen har valgt at budgettere med en post på 10.000 kr, der hedder sponsoratter.
Bestyrelsen er i øjeblikket i gang med at fastsætte kriterier for, hvem disse sponsoratter kan gives
til, men tanken er, at det skal være til arrangementer, forskning eller lignende, som vil være til gavn
for FUAs medlemmer. Den nye bestyrelse skal endelig færdiggøre kriterier, og derefter vil det
bliver formidlet ud til vores medlemmer.

PR: Bestyrelsen har indkøbt kuglepenne med FUA -logo på, som kan anvendes til fx
arrangementer, hvor vi ikke selv er arrangør med mere for at brede budskabet om FUA. Det
overvejes, hvorvidt der skal laves mere FUA-materiale.

Derudover vil bestyrelsen i dette bestyrelsesår prioriterer samarbejder med vores
samarbejdspartnere samt skabe nye samarbejder. Derudover skal den nye bestyrelse selvfølgelig
sætte rammen for det kommende år.

6. Behandling af indkomne forslag

Forslag til vedtægtsændring stillet af bestyrelsen:
§ 4 Kontingent stk. 1
Nuværende formulering:
“Kontingent og abonnementspris fastsættes på generalforsamlingen og indkræves helårligt pr. 1.
oktober”
Ny formulering:
“Kontingent og abonnementspris fastsættes på generalforsamlingen. Kontingent indbetales
automatisk helårligt på den dato, medlem har meldt sig ind.”
Begrundelse:
I forbindelse med at hjemmesiden er overgået til et nyt system, har vi fået muligheden for
automatisk kontingent-betaling, som vi er blevet efterspurgt flere gange. Der vil derfor ikke blive
opkrævet kontingent pr. 1. oktober længere, men kontingentindbetalingen foregår automatisk, og
bliver trukket en gang om året på den dato, man har meldt sig ind. Dette gør kontingentbetalingen
væsentlig lettere både for vores medlemmer og kassereren.

Der stilles forslag til at ændre formuleringen til “Kontingent og abonnementspris fastsættes på
generalforsamlingen. Kontingent trækkes automatisk helårligt på den dato, medlem har meldt sig
ind.”
Bestyrelsen ønsker dette forslag indstillet til afstemning. Dette bliver enstemmigt vedtaget.
Forslag til vedtægtsændring stillet af bestyrelsen:
§5
stk. 3
Nuværende formulering:
“Desuden er der mulighed for at vælge minimum to suppleanter med taleret, men ikke stemmeret.”

Ny formulering:
“Desuden er der mulighed for at vælge suppleanter med taleret, men ikke stemmeret”
Begrundelse:
Tidligere formuleringen gav ikke mening.
Forslaget bliver enstemmigt vedtaget.
Forslag til vedtægtsændring stillet af bestyrelsen:
§3
stk. 2
Nuværende formulering
“Som passivt medlem, uden stemmeret, kan optages undervisere på INSS/KUA og andre
interesserede med speciel tilknytning til faget Audiologopædi.
Indmeldelse godkendes af bestyrelsen.”

Ny formulering:
Som passivt medlem, uden stemmeret, kan optages undervisere på KUA/SDU og andre
interesserede med speciel tilknytning til faget Audiologopædi.
Indmeldelse godkendes af bestyrelsen.
Begrundelse:
SDU er tilføjet, og INSS er slettet, da dette går ind under KUA.
Bestyrelsen ønsker en drøftelse af, hvad der forståes ved “andre interesserede”, i det der har været
efterspørgsel om at optage personer med en speciallæreruddannelse eller PD i logopædi.
Der bliver stillet forslag om at drøfte dette inden afstemning af vedtægtsændring, da formulering i
så fald evt. kan ændre sig.
Der er enighed om, at passiv medlemsskab ikke skal indbefatte fx personer med
speciallærerudannelse eller PD i logopædi blandt andet ud fra begrundelsen om, at vi så lægger os
tæt op af de andre foreninger. Derved kan det bliver svært at argumentere for, at vi ikke skal
sammenlægges. Sammenlægning med de andre foreninger blev drøftet på sidste års
generalforsamling, og det er der ikke interesse i. Der foreslåes ny formulering af vedtægt for at
mindske tvivl om, hvilke personer passivt medlemsskab indbefatter:

“Som passivt medlem, uden stemmeret, kan optages ansatte på KUA/SDU med speciel tilknytning
til faget Audiologopædi/logopædi/audiologi. Indmeldelse godkendes af bestyrelsen.”
Bestyrelsen ønsker dette forslag indstillet til afstemning. Det bliver enstemmigt vedtaget - dog med
en stemme mindre end ved de foregående, da et medlem skulle noget andet, og ikke længere er
deltagende i generalforsamling.

7. Valg af bestyrelse og suppleanter

Valg til formandsposten:
Birgitte Albæk Henriksen stiller op. Hun bliver valgt.

Der skal vælges 5 bestyrelsesmedlemmer og x antal suppleanter. Suppleanter deltager i
bestyrelsesmøder og i opgaveløsningen på lige fod med bestyrelsesmedlemmer. De har dog ikke
stemmeret i så fald bestyrelsen har behov for at stemme om tiltag.

Følgende fra den siddende bestyrelse er på valg og genopstiller:
Anne-Marie Tange-Paagaard
Anja Lykke Due
Maria Rønlev Berwald
Inge-Line Olesen

Følgende genopstiller ikke:
Astrid Thybo

Følgende ønsker at stille op:
Henriette Kragh
Lise Egelykke Christensen (deltager ikke i generalforsamling)
Iben Nielsen
Christine Bentzon (deltager ikke i generalforsamling)

Der stilles forslag om, at den nuværende bestyrelse stemmes ind på bestyrelsesmedlemsposterne.
Dette forslag bliver godkendt af generalforsamlingen.
Det besluttes at Lise EgeLykke Christensen ligeledes stemmes ind på en bestyrelsesmedlemspost.
Henriette Kragh, Iben Nielsen og Christine Bentzon bliver hermed suppleanter.

Herved består bestyrelsen for bestyrelsesår 2016-2017 af:
Formand:
Birgitte Albæk Jensen

Bestyrelsesmedlemmer:
Anne-Marie Tange-Paagaard
Anja Lykke Due
Maria Rønlev Berwald
Inge-Line Olesen
Lise Egelykke Christensen

Suppleanter:
Henriette Kragh
Iben Nielsen
Christine Bentzon

Bestyrelsen konstituerer sig i forhold til de andre poster ved førstkommende bestyrelsesmøde.

Tillykke med valget.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

Bent Kjær genopstiller som revisor. Han bliver valgt.
Stine Thorup Jensen genopstiller som revisorsuppleant. Hun bliver valgt.

9. Eventuelt

- Studenterrepræsentanter: Malina vil gerne være studenterrepræsentant/kontakt for SDU men på
lav blus. Derudover har bestyrelsen haft kontakt til interesserede i studenterrepræsentant-posten fra
KUA. Bestyrelsen og de eventuelle studenterrepræsentanter afklarer i forhold til opgaver,
deltagelse i møder med mere. Bestyrelsen overvejer fremadrettet, at der på dagsorden til GF tilføjes
studenterrepræsentanter.
- Studerende på SDU er blevet opfordret til at melde os ind i FUA fra undervisere.
- Forslag: konkurrencer til GF, hvor man kan vinde noget fx inspireret af kunstforeningen, hvor

man kan vinde et kunstværk.

Bestyrelsen vil gerne sige tak for en god generalforsamling.

