Bestyrelsens beretning for
2013/2014
Faste aktiviteter i foreningen
Vi har i det forløbne kontingentår afholdt følgende ordinære medlemsarrangementer:
København
-

Dansk Magisterforening (DM) v. Forhandlingsleder Lotte Espenhain Møller
Kampen mod stammen v/Bjarne Dammsbo
"Hvad kan jeg blive"-arrangement
Evidens på arbejdspladsen v/Anja Bau

Odense
-

Dansk Magisterforening (DM) v. Forhandlingsleder Lotte Espenhain Møller
Kampen mod stammen v/Bjarne Dammsbo

Vi har i det forløbne kontingentår udgivet følgende numre af medlemsbladet Logos:
-

Februar: Borgeren i centrum
Maj: Rundt om audiologopædien
September: Autisme

Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsesåret har været præget af, at vi er en bestyrelse med mange nye ansigter og mange gode ideer.
Disse gode ideer kunne ikke føres ud i livet uden vores meget engagerede medlemmer i bestyrelse, Logosredaktion og vores to andre udvalg – PR-udvalget og arrangementsudvalget. Bestyrelsen vil benytte
lejligheden til at sige tak for jeres store indsats i årets løb. Vi gør samtidig opmærksom på, at der altid er
plads til flere, så hvis du har en time i ny og næ, som kunne bruges på arbejde i FUA, så kontakt os meget
gerne.
Dette bestyrelsesår er gået med, at den nye bestyrelse har skullet finde sine egne ben. Der blev ved sidste
generalforsamling skiftet ud på både formands- og kassererposten. Der opstod et nyt udvalg – PR-udvalget,
da bestyrelsen var enig om, at en af FUAs opgaver nu og i fremtiden bør være at promovere vores fag, så vi
som audiologopæder og audiologer bliver mere kendt blandt vores samarbejdspartnere, vores potentielle
klienter og befolkningen generelt. FUA gennemførte en synlighedskonkurrence, hvor vi opfordrede vores
medlemmer til at komme med forslag til, hvordan vi kunne promovere vores profession. Der kom mange
kreative forslag, alt fra go-cards, artikler i relevante fagblade og små videoer til youtube. Bestyrelsen og PRudvalget måtte dog konstatere, at vi ikke selv havde tiden eller evnerne til at gennemføre disse projekter.
Derfor besluttede vi os for at kigge os om efter frivillige til at hjælpe os med at gennemføre projekterne.
Desuden er der afsat penge til PR-udvalgets arbejde på næste års budget, da vi i bestyrelsen mener, at det
stadig er meget aktuelt at arbejde med audiologopædiens synlighed i befolkningen.
Logos
Logos-redaktionen har fået ny ansvarshavende redaktør i dette bestyrelsesår. Det har været et travlt år, og
der forventes ligeledes travlhed til næste år. Der vil være udskiftning i redaktionen, da to medlemmer skal
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føde i det nye bestyrelsesår. Det betyder, at nye medlemmer skal læres op. Logos-redaktionen arbejder
hårdt for, at Logos udkommer som sædvanlig til næste år.
Fagpolitisk arbejde
Samarbejdsaftale med Dansk Magisterforening
FUA har fortsat en samarbejdsaftale med Dansk Magisterforening. Denne indbefatter, at DM betaler for
studentermedhjælpertimer til FUA samt mulighed for at FUA-medlemmer kan deltage i DM’s
arrangementer på feltet ’Sprog og kommunikation’ på de samme vilkår som medlemmer af fagforeningen.
Se hele aftalen på vores hjemmeside www.fua.dk.
Aftalen vedr. studentermedhjælp vil være ændret i det nye bestyrelsesår. Tidligere har FUA haft sin egen
studentermedhjælp. Fremover vil FUA kunne benytte sig af en gruppe studentermedhjælpere, som DM har
udvalgt og ansat til at hjælpe forskellige faglige organisationer. Dette vil spare FUAs bestyrelse for arbejdet
med at finde og ansætte en studentermedhjælper. Desuden vil det muligvis kunne give nogle
”stordriftsfordele”, da DM har flere studentermedhjælpere ansat, som dermed har mulighed for at sparre
med hinanden.
CPLOL
Audiologopædisk Forening (ALF) har to danske pladser i den europæiske organisation CPLOL (Comité
Permanent de Liaison des Orthophonistes / Logopèdes de l'Union Européenne). Også i det forløbne år har
ALF stillet den ene plads til rådighed for FUA. Maria Rønlev har derfor fortsat arbejdet som repræsentant i
CPLOL og sidder som formand for en arbejdgruppe om ’specialisering’ i de forskellige medlemslande.
Samarbejde med ALF og FTHF
Der er i dette bestyrelsesår afholdt 6 møder mellem FUA, ALF og FTHF, heraf 4 fysiske møder og 2
skypemøder. Møderne bruges til at informere hinanden gensidigt om aktiviteter i foreningerne. Desuden
har vi i de tre foreninger naturligt nok mange fælles interesser. I dette bestyrelsesår har vi arbejdet
sammen omkring synliggørelse af vores profession igennem en artikel om den sproglige udvikling hos 0-2
årige børn, som efter planen skal udgives i sundhedsplejerskernes fagblad.
Hjemmeside og Facebook
Til stor irritation for vores medlemmer og frustration for bestyrelsen har vores hjemmeside været defekt
det meste af dette bestyrelsesår. Det skyldes at det firma – HM solutions – som vedligeholdt hjemmesiden,
gik konkurs sidste år. Hjemmesiden var konstrueret på en sådan måde, at bestyrelsen ikke selv havde
mulighed for at ændre i indholdet, men at ændringer skulle foretages af firmaet. Det har derfor kun været
muligt at opdatere hjemmesiden i yderst begrænset omfang.
Vi har i bestyrelsen været enige om at arbejde mod en mere sikker løsning, hvor vi selv skal være i stand til
at vedligeholde hjemmesiden. Desuden var det vigtigt for os, at de nødvendige ændringer af hjemmesiden
blev foretaget af et troværdigt firma med en vis størrelse for at undgå en lignende situation som tidligere.
Det viste sig at være en større opgave at finde sådan et firma. Desuden var det en temmelig bekostelig
affære. Valget faldt på firmaet HTML 24. Det har været en lang og frustrerende proces, som dog ser ud til at
få en lykkelig afslutning. I arbejdet med den nye hjemmeside finder vi stadig fejl, som skal rettes af firmaet.
Desuden mangler meget af teksten på hjemmesiden at blive opdateret. Vi arbejder på at få dette ordnet så
hurtigt som muligt.
På grund af hjemmesidesituationen har vores facebook-side og FUA-mailen været livlinerne til vores
medlemmer. Facebook-siden er blevet brugt til at poste arrangementer, relevante jobopslag, kurser og
andre relevante informationer. Medlemmer er meget velkomne til at poste egne relevante arrangementer,
jobopslag mv.
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Medlemmer
FUA har i bestyrelsesåret 2013/2014 haft 279 enkeltmedlemmer og 44 institutionsmedlemskaber.
Herudover har vi enkelte ”frie” medlemmer, herunder ALF og FTHF.
Økonomi
Årets budget endte med et underskud på 3787,42 kr. og en egenkapital på i alt 90853,52 kr. Der var
budgeteret med et underskud på 19.900 kr., så set i dette lys er årets resultat ganske fint. Hjemmesiden har
kostet mere, end der var budgeteret med. Bestyrelsen håber, at denne investering i hjemmesiden vil føre
til, at vi kan klare os med et mindre budget til hjemmesiden fremadrettet. Der er brugt færre penge på
afholdelse af arrangementer. Dette skyldes, at årets arrangementer hovedsageligt har været afholdt med
bestyrelsens venner og bekendte som oplægsholdere. Der er desuden kommet flere indtægter igennem
medlemskaber og brugt færre penge på mødeaktiviteter end budgeteret med.
FUAs bestyrelse, september 2014.
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