Generalforsamling d. 24.11.11
Til stede: Reet, Rikke, Kirstine, Maria R, Amalie, Anne-Mette, Ellen, Mette, Maria N, Mille og Naja
Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Valg af dirigent
Valg af referent og stemmetæller
Aflæggelse af bestyrelsens beretning og godkendelse af beretningen
Aflæggelse og godkendelse af regnskab samt fastsættelse af kontingent
Drøftelse af FUAs samarbejde med Dansk Magisterforening
Orientering om FUAs konferenceplaner
Behandling af indkomne forslag
- Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring vedrørende flytning af regnskabsår
8) Valg af bestyrelse og suppleanter
9) Valg af revisor og revisorsuppleant
10) Eventuelt

Ad 1) Valg af dirigent
Anne-Mette blev enstemmigt valgt til dirigent.

Ad 2)Valg af referent og stemmetæller
Naja blev valgt til referent og Maria N blev stemmetæller.

Ad 3) Aflæggelse af bestyrelsens beretning og godkendelse af beretningen
Aflæggelse af beretning ved Anne-Mette. Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Ad 4) Aflæggelse og godkendelse af regnskab samt fastsættelse af kontingent
Aflæggelse af regnskab for 2010/2011 og budget 2011/2012 ved Mille. Regnskabet og budgettet blev
enstemmigt godkendt. Kontingentet fastholdes for det kommende kontingentår.

Ad 5) Drøftelse af FUAs samarbejde med Dansk Magisterforening
Orientering ved Anne-Mette, som bl.a fortalte lidt om den samarbejdsaftale der er indgået mellem FUA og
DM. Sponsoratet fra DM dækker ansættelsen af en studentermedhjælp og DM stiller kontor og

mødelokaler til rådighed samt IT-system (til bl.a. vores planlagte spørgeskemaundersøgelse) til rådighed.
Det DM får med samarbejdsaftalen, er tættere samarbejde med nogle som har indsigt i vores område,
herunder virkningerne af grænseaftalen med Danmarks Lærerforening, og tre gratis annoncer i Logos om
året. FUA har fået en fast kontaktperson (forhandlingschefen) i DM. Samarbejdsaftalen mellem FUA og DM
gælder foreløbig indtil august 2012. For yderligere oplysninger, se formandens beretning.

Ad 6) Orientering om FUAs konferenceplaner
Orientering ved Naja. FUA afholder 20 års jubilæumskonference på SDU d. 28.09.2012 under titlen
”Forskning i praksis”. Konferencen vil bestå af dels fælles oplæg samt oplæg på tre spor, læsning, logopædi
og audiologi. På nuværende tidspunkt er de fleste oplægsholdere på plads og det ser ud til at blive en
meget alsidig konference. I løbet af foråret 2012 vil der blive offentliggjort et program for konferencen. Vi
håber i FUAs bestyrelse på stor interesse for og opbakning til vores konference, da afholdelsen af den er
afhængig af tilstrækkeligt med tilmeldinger.

Ad 7) Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring vedrørende flytning af regnskabsår.
Forslag til vedtægtsændring – § 4 stk. 2
Nuværende formulering:
Regnskabsåret løber fra d. 01.10. - 30.09. Regnskabsåret bør afsluttes inden d. 15.10. af hensyn til revisors
godkendelse inden den forestående generalforsamling.
Forslag til ændret formulering:
Regnskabsåret løber fra d. 01.09. - 31.08. Regnskabsåret bør afsluttes inden d. 15.09. af hensyn til revisors
godkendelse inden den forestående generalforsamling.
Forslag til vedtægtsændring - § 5 generalforsamling
Nuværende formulering:
Der afholdes årligt en generalforsamling i november.
Forslag til ændret formulering:
Der afholdes årligt en generalforsamling i oktober.
Af regnskabstekniske årsager vil det lette kassererens og revisorens arbejde, hvis
regnskabsåret fremover rykkes en måned. Regnskabsåret 2011/2012 bliver således kun
på 11 måneder, hvilket ikke medfører en ændring i kontingentets størrelse.
Forslaget blev enstemmigt godkendt.
Ad 8)Valg af bestyrelse og suppleanter.
Formand:

Jytte Kjærgaard Isaksen
Jytte genopstiller til formandsposten. Blev enstemmigt valgt.
Øvrig bestyrelse:
Naja Mejlgaard – genopstiller
Annesofie Ishøy Nielsen - genopstiller
Rikke Vang Christensen - genopstiller
Mille Hess Jensen - genopstiller
Bjarne Dammsbo Nissen – genopstiller
Anne-Mette Veber Nielsen - genopstiller ikke
Maria Nauta - genopstiller ikke
Ellen Lomholt stiller op – valgt ind
Reet Talu stiller op – valgt ind
Den nye bestyrelse ser således ud:
Naja Mejlgaard
Annesofie Ishøy Nielsen
Rikke Vang Christensen
Mille Hess Jensen
Mette Brændgaard
Bjarne Dammsbo Nissen
Ellen Lomholt
Reet Talu
Derudover er der en studierepræsentant for henholdsvis KU og SDU:
Maria Rønlev for SDU
Kirstine Bjelke for KUA

Ad 9) valg af revisor og revisorsuppleant

Stine Villadsen genopstiller som revisorsuppleant. Hun blev enstemmigt valgt.
Trine Nobelius genopstiller ikke som revisor. Ulla Lahti stiller op som revisor, og blev enstemmigt valgt.

Ad 10) Eventuelt
Intet under eventuelt

