Referat fra generalforsamling i FUA lørdag den 26.10.19
På KUA lokale 22.0.47
1. Valg af dirigent
Mette van Amerongen indstilles og vælges.
Der er indkaldt til generalforsamling rettidigt fastlægger dirigent.
2. Valg af referent og stemmetæller
Maria Rønlev Berwald vælges som referent.
Der skønnes ikke at være behov for en stemmetæller.
3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning og godkendelse af beretning
Formand Birgitte Albæk Henriksen fortæller om årets arrangementer. Desuden
lægges der op til, at man kan lægge kræfter i udvalg uden nødvendigvis at være
bestyrelsesmedlem. Der fortælles om artikler i Logos og processen med at gøre bladet
peer-reviewed. Det har været et godt år ift. studenterrepræsentanter. De er rigtig
gavnlige at have, når bestyrelsen ikke længere selv sidder ude på universiteterne. Det
fagpolitiske har ikke fyldt så meget i år, men FUA har repræsentanter i flere udvalg;
heriblandt arbejdsgruppe til udarbejdelse af nationale kvalitetskrav til
høreapparatbehandling. FUAs medlemstal er faldet pga. problemer med
betalingsproceduren. Økonomisk var der budgetteret med et overskud, men det endte
på et lille underskud. Det har tidligere været diskuteret i FUA, hvorvidt foreningen
bør lægge sig sammen med de andre logopædiske foreninger. Det blev i sin tid afvist,
men det er nu relevant at diskutere igen, da ALFs formand har lagt op til det og vi
oplever faldende medlemmer og deltagere i bestyrelsen. I FUAs bestyrelse tænkes
det, at foreningens 30-års jubilæum skal markeres i 2021, og at vi derefter vil tage
spørgsmålet op igen for at se om medlemstallet fortsat er lavt, eller om vores
kommende tiltag vil øge og stabilisere medlemstal m.m. FUA vil selvfølgelig fortsat
samarbejde med de to andre faglige foreninger.

Der spørges til, hvordan man finder ud af, om man er medlem, og vi vil fortsat
arbejde videre med at gøre det nemmere for medlemmerne at være med.
Det bemærkes, at det nordiske møde på Nyborg Strand ikke var i februar, men marts
måned.
Der kommenteres på peer-review og hvem der står for ansøgningen. Vi har søgt om
at blive optaget på listen over forskningsproduktion hos Den Bibliometriske
Forskningsindikator under Uddannelses- og Forskningsministeriet for at gør
Beretningen godkendes.
4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab samt fastsættelse af kontingent
Faldende medlemstal betyder færre midler. Dog fik FUA et engangsbeløb af DM på
5.000 kr. Hjemmesiden har været dyrere end ventet; budgetteret 25.000 kr, men
kostet 39.000 kr. Der er brugt penge på at tilknytte en bogholder på ca. 3.600 kr.
Nogle poster har været dyrere end ventet, men andre er der brugt mindre på. Vi har
budgetteret med 77.000 kr. fra medlemsindtægter i det ny år. Da få oplægsholdere vil
komme for 2.000 kr., er der afsat flere penge til denne post. Udgifter til hjemmesiden
skulle helst blive meget begrænsede i det ny år. Der er afsat 12.000 kr. for en
sikkerheds skyld. Der er sat 11.000 kr. af til bogholder og de penge er godt givet ud,
vurderer kasserer.
Dirigenten bemærker, at der hverken er underskrift eller dato på revisorens
bemærkninger. Det vil nok være en god idé, at være opmærksom på fremover.
Regnskab er godkendt og kontingent fastsat som uændret.
5. Fremtidigt arbejde
Bestyrelsen vil gerne arbejde på at få flere medlemmer.
Et andet fokus er at have en blanding af større og små arrangementer.
Der arbejdes på at få audiologopædi over på SUND på SDU.
Arbejdet med certificering i samarbejde med ALF og FTHF fortsætter.
Forslag om at arbejde med opmærksomhed omkring, hvad en universitetsuddannet
kan specifikt.

6. Behandling af indkomne forslag
Dirigenten bemærker, at der er indkommet forslag til vedtægtændringer. Det kan
være en god idé, at den specifikke ændring i formulering fremstår tydeligt.
Ved forslag to er det anført, at det drejer sig om §1, men det er altså §4 der ændres i.
Der er forslag til tre ændringer i vedtægterne og disse er udsendt.
Forslaget vedkendes med den ene anførte justering.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
Birgitte Albæk Henriksen genopstiller som formand og vælges.
Der er behov for en omrokering i bestyrelsen, da næstformanden Maria Rønlev
Berwald ikke genopstiller.
Der er fire kandidater til de nu to tilbageværende bestyrelsesposter.
Iben Ironman Nielsen vælges som bestyrelsesmedlem.
Mette Kræmmer Schelde vælges som det tredje bestyrelsesmedlem.
Henriette Darling Kragh og Anne-Marie Tange-Pagaard vælges som suppleanter.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Inge-Line Olesen genvælges som revisor.
Stine Torup Jensen genvælges som revisorsuppleant.
9. Eventuelt
Afskedsgave til tidligere næstformand Maria Rønlev Berwald

