Bestyrelsens beretning for
2014/2015
Faste aktiviteter i foreningen
Vi har i det forløbne kontingentår afholdt følgende ordinære medlemsarrangementer:
København
-

Kampen mod stammen, 10. september 2014
Shared decision making i audiology v. Ariane Laplante-Lévesque 8. oktober 2014
Melodic Intonation Therapy, 18. november 2014
Oplæg om stammen v. Jennifer Chesters, 24. april 2015
Oplæg om McGuire metoden, 12. august 2015

Odense
- Udviklingsprojekt ”Sproggrupper” v NermaBilanovic, d. 19. maj 2015
- Hvad kan jeg blive-arrangement, 8. oktober 2014
- Shared decision making i audiology v. Ariane Laplante-Lévesque 5. november 2014
- Melodic Intonation Therapy, 10. december 2014
Arrangementudvalget efterspørger flere medlemmer, især blandt de studerende, som har
mulighed for at booke lokaler og lukke os ind på SDU og KUA.
Vi har i det forløbne kontingentår udgivet følgende numre af medlemsbladet Logos:
-

Februar: Erhvervet hjerneskade
Maj: Ældre børn med SLI
September: Blandede bolcher

Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsesåret 2014-2015 har været et år med FUA, som vi kender det – spændende
medlemsarrangementer og interessante artikler i Logos. Det har også været et år, hvor mange i
bestyrelsen har haft travlt med studie-, arbejds- og familieliv.
I efteråret 2014 startede PR-udvalget på arbejdet med at få noget mere konkret ud af FUAs
tidligere afholdte synlighedskonkurrence. Dette førte til samarbejde med fem frivillige studerende
i Aarhus om en hjemmeside (www.audiologopaed.dk) og et event på gågaden i Aarhus på
Europæisk Audiologopædidag d. 6. marts i år. Hjemmesiden er stadig under opbygning, hvilket er
en opgave, der tages med videre til den nye bestyrelse. Selve PR-udvalget nedlægges for nu, da
det er vurderet at kræfterne skal lægges andre steder.Dog vil FUA fortsat have fokus på, hvorledes
vi kan sikre synlighed af vores arbejdsområde. Dette ikke mindst for, at de borgere, der har brug
for vores bistand, kender til deres rettigheder, og hvordan de kan få den rigtige bistand.
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I november 2014 afgav FUA et høringssvar til Sundhedsstyrelsen vedr. faglig
visitationsretningslinje - genoptræning og rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade,
hvor vi blandt andet gjorde opmærksom på vigtigheden af etablering af gode og stabile faglige
audiologopædiske miljøer, hvor der fx er mulighed for, at flere audiologopæder kan dække ferieog sygdomsperioder.
Logos
Logos-redaktionen har i det forgangne år stået for tilblivelsen af tre numre af Logos. Der har været
travlhed i Logos og de nye redaktionsmedlemmer er kommet godt i gang med arbejdet.
Fremadrettet vil Logos-redaktionen arbejde på at planlægge Logos ét får frem i tiden, så numrene
er planlagt i god tid. FUAs bestyrelse har desuden diskuteret muligheden for at tilrettelægge
medlemsarrangementer, så de i højere grad afspejlede indholdet i Logos. Logos-redaktionen tager
afsked med Rikke Vang Christensen, som trådte ud af redaktionen i august 2015. Logosredaktionen og FUAs bestyrelse takker Rikke for hendes mangeårige arbejde med tilblivelsen af
Logos.
Fagpolitisk arbejde
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.
I dette bestyrelsesår af FUA kunnet trække på DMs studentermedhjælpere til opgaver som
opdatering af hjemmesiden og besvarelse af FUA-mailen, hvilket er en stor hjælp for bestyrelsen.
Vi håber, at vi i næste bestyrelsesår kan få endnu mere glæde af studentermedhjælperen, fx til at
pakke og sende Logos ud.
CPLOL
Audiologopædisk Forening (ALF) har to danske pladser i den europæiske organisation CPLOL
(Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes / Logopèdes de l'UnionEuropéenne).
CPLOL Audiologopædisk Forening (ALF) har to danske pladser i den europæiske organisation
CPLOL (Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes / Logopèdes de l'UnionEuropéenne).
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 med i en arbejdsgruppe, der indhenter data
om CPLOLs medlemslande. Det drejer sig om den audiologopædiske uddannelses udformning i de
europæiske lande og muligheder indenfor faget. I det forgangne år har der været afholdt møder i
München og Firenze. Sidstnævnte med efterfølgende konference. Referater og beretninger om
konferencen kan findes på ALFs hjemmeside. Til oktober i år går turen til Prag og endnu et
spændende møde.
Samarbejde med ALF og FTHF
I dette bestyrelsesår har vi afholdt 2 fysiske møder og 1 skype-møde. Vi arbejdede på at få et
fælles bestyrelsesmøde op at stå, hvor alle tre foreningers bestyrelser kunne mødes og diskutere
nogle temaer, som berører alle tre foreningers medlemmer. Mødet er udskudt, da ingen har haft
tid eller overskud til at planlægge det endnu.
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FUA, ALF og FTHF har i samarbejde skrevet en udmelding vedr. lukningen af
kommunikationscentre og den heraf følgende risiko for afspecialisering inden for feltet. Denne er
blevet sendt til Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling, Social- og indenrigsministeriet og
Socialstyrelsen. Det er håbet, at dette måske kan skabe lidt bevidsthed hos beslutningstagerne om
den udvikling, der er ved at ske inden for vores fagområde.
Hjemmeside og Facebook
Det har været vanskeligt at komme videre med arbejdet med den ny hjemmeside. Firmaet, som vi
havde betalt for at sætte den nye hjemmeside op, ville ikke lave de funktioner, der mangler, uden
en betydelig merbetaling, hvilket vi i bestyrelsen fandt urimeligt. På nuværende tidspunkt mangler
vi derfor at få dankort-betalingsfunktionen, nyhedsbrevsfunktionen og printning af adresser til
Logos-udsendelse til at virke. Vi leder efter en ny samarbejdspartner, som kan hjælpe os med
dette.
Medlemmer
FUA har i bestyrelsesåret 2014/2015 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 2015.
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