Referat af Generalforsamling i FUA d. 27/10 2018
Sønder Campus (KUA) Njalsgade 120, 2300 København S, lokale 22.0.47
1.Valg af dirigent:
Mette Van Amerungen er valgt som dirigent
2. Valg af referent og stemmetæller:
Iben er valgt som referent.
Inge- Line er valgt som stemmetæller
3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning og godkendelse af beretning:
Hovedpunkter:
Arrangementer: Der har været afholdt i alt seks arrangementer på Sjælland, Fyn og i Jylland. Vi har haft et
samarbejde med Louise Skov om PROMPT workshop og samarbejde med DSLF om PROMPT introdag.
LOGOS: LOGOS er blevet digitalt, og det er generelt forløbet fint med lidt opstartsvanskeligheder. Vi kunne
godt tænke os flere skribenter. Pt. er der en artikel om måneden.
Studenterrepræsentanter: Vores studenterrepræsentanter har hjulpet rigtig fint til med arrangementer,
men vi kunne godt bruge flere, da studenterrepræsentanterne også har travlt.
Fagpolitisk arbejde og samarbejde: Vi har startet et samarbejde med de andre foreninger om fælles navn
og certificering. Vi har været til møde med socialstyrelsen i forbindelse med input til toårssprogvurderingen. Vi var også inviteret med til PPR-landsråd sammen med de andre foreningerne for at
give vores vinkel på forskellige audiologopædiske emner. Pt. forhandler vi med DM om ny
studentermedhjælper. CPLOL-pladsen er givet tilbage til ALF.
Medlemmer: Pt. 202 enkeltmedlemmer og 41 institutionsmedlemmer
Kommentarer:
LOGOS: Er der efterspørgsel på artikler? Og hvad med planenerne om peer-review?: Der er forespørgsel på
artikler især fra institutionerne. Der arbejdes videre med peer-review.
Beretningen er godkendt.
4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab samt fastsættelse af kontingent:
Regnskabet viser overskud på 20.000 kr., selvom medlemstallet er gået ned. Måske skyldes nedgang i
medlemstallet, at der har været rod i automatisk betaling. Forhåbentligt bliver det mere stabilt nu hvor
automatisk betaling kører.
Men der er sparet på poster som porto efter LOGOS er blevet digitalt, og der har ikke været ansøgt om
sponsorater.
Transportudgifter til oplægsholdere er steget lidt, måske fordi arrangementerne nu afholdes flere steder i
landet.
Regnskabet er godkendt af revisoren (kommentarer kan læses på hjemmesiden).
Fastsættelse af kontingent:
Kontingent fastsættes som nuværende for enkeltmedlemmer. Gratis kontingent til bestyrelsesmedlemmer
besluttet, men med indsigelsesperiode på 30 dage for medlemmer, da forslaget ikke har været sendt ud til
medlemmer forud for generalforsamlingen.
5. Fremtidigt arbejde:
Bestyrelsen vil have følgende fokuspunkter:
Kontingent: Er der behov for nedsættelse af kontingent for enkeltmedlemmer for at tiltrække flere
medlemmer og på grund af fortsat overskud?
Behov for vedtægtsændringer: Nye bestyrelsesmedlemmerne er valgt ind for en toårig periode. Det er for
at sikre kontinuitet i bestyrelsen. Men for nogle opleves det måske som en bindingsperiode. Det skal derfor

overvejes, om formuleringen skal laves om. Vi vil også overveje, om det skal ændres i vedtægterne om hvor
mange medlemmer der skal være i bestyrelsen, så vi er sikre på at kunne stille en bestyrelse de år, hvor der
er få på genvalg og ingen nye, der har meldt sig.
Tiltrække flere bestyrelsesmedlemmer: Vi vil i bestyrelsen drøfte, hvordan vi kan rekruttere flere til
bestyrelsen.
Arrangementer: Vi har diskuteret, hvordan vi kan få større deltagelse til arrangementerne generelt og om
der skal der være flere små eller færre store arrangementer. Men vi bliver nødt til at overveje budgettet. Vi
taler om enkelte mindre arrangementer og samarbejde med universiteterne og de andre foreninger om at
få større oplægsholdere til landet. For at få flere deltagere til arrangementerne vil vi diskutere tilmelding
pr. mail/link, overveje tidspunktet for arrangementer fortrinsvist fyraftensmøder, så det ikke bliver for sent
m.m.
Vi vil kigge på om automatisk invitation til medlemmer på Facebook-gruppen er mulig, så de ikke glemmer
arrangementerne. Vi vil dele invitationer til vores arrangementer på de audiologopædiske Facebookgrupper.
Der er forslag om et panel af folk, der kan være med til at brainstorme om arrangementer.
Sponsorater: Vi drøfter reklame for sponsorater igen på Facebook og til de studerende, også
specialestuderende fx til specialefesten. Vi kan også overveje at reklamere for forskere, så vores navn bliver
nævnt i flere forbindelser. Måske kan vi lave samarbejde med ALF om fælles info om sponsorater og legater
inden for vores område, så det bliver tydeligere for medlemmerne, hvad der kan søges inden for logopædi.
6. Behandling af indkomne forslag:
Der er ikke kommet nogen forslag.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter:
Birgitte Albæk Henriksen, Maria Rønlev Bermwald, Anne-Marie Tange Pagaard, Iben Nielsen og Henriette
Kragh er på genvalg. Alle er valgt ind. Tillykke.
Christine Dyrsting genopstiller ikke op.
Helene Lykke Møller stiller op, og blev valgt. Tillykke.
Birgitte vælges som formand, resten konstituerer sig på næste bestyrelsesmøde
8. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Inge- Line er på genvalg som revisor og Stine Torup er på genvalg som revisorsuppleant. Begge er valgt ind
igen. Tillykke.
9. Eventuelt:
Intet til eventuelt.

