Referat af ordinær generalforsamling i EFS Dysfagi d. 9.9.15

1.

Velkomst v/Daniela Jakobsen

Bestyrelsen anbefaler, at Lene Barslund (Etf) er ordstyrer.

2.

Valg af ordstyrer, referent og stemmeudvalg

Lene konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
Bestyrelsen foreslår, at Louise Sonne Klint (midlertidigt bestyrelsesmedlem) er referent og at
stemmeudvalget består af Mie Christensen (medlem af bestyrelsen) og Malene Christensen
(midlertidigt medlem af bestyrelsen). Både referent og stemmeudvalg godkendes af
generalforsamlingen.

3.

Gennemgang af dagsorden

Lene Barslund gennemgår dagsordenen. Der er ingen kommentarer til dagsordenen.

4.

Bestyrelsens beretning v/Annette Kjærsgaard

Det er selskabets første ordinære generalforsamling. Vi er nu over 250 medlemmer. Siden 1. nov. 2012 har
vi haft en temadag med næsten 100 deltagere.
Annette gennemgår fordelingen af opgaver i bestyrelsen indtil nu.

Status efter 1 år i bestyrelsen:
Vi har haft 3 virtuelle møder og 3 fysiske møder
 Kommunikation internt og eksternt
 Google+
 Repræsentativ deltagelse:

∙

Etf’s Videnskabelige Råd

∙

Forum for underernæring (Landbrug og Fødevarer)

∙

ESSD 2015 i Barcelona

∙

Ergo15

∙

NKR Dysfagi: EFS Dysfagi har stået for udpegelsen af tre medlemmer til arbejdsgruppen. De tre
medlemmer er Annette, Mie og Daniela. Vi var aldrig kommet i den her arbejdsgruppe, hvis ikke vi
havde et selskab for dysfagi.

 Ergoterapeutiske kompetencer synkespisedrikke
Selskabet er gået ind i arbejdet med at beskrive, hvilke kompetencer ergoterapeuter skal besidde ift. at
varetage de forskellige opgaver ift. dysfagi. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal kvalificere
arbejdet.
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Udkastet til anbefalinger er lige nu i høring hos medlemmerne i EFS Dysfagi med frist d. 30.9. Det er
rigtig vigtigt med Jeres tilbagemeldinger på dette punkt.
Beretningen godkendes.
(Slides læges på Google+)

5.

Godkendelse af regnskab v/Julie Boeberg Jensen

Julie gennemgår regnskabet. Selskabet har pr. 31.12.2014 en egenkapital på ca. 35.000 kr.
I 2014 har der været indtægter for i alt 27.000 kr. Der har været relativt få udgifter, til temadag. Regnskabet
for 2014 godkendes.

6.

Fastsættelse af kontingent 2016 0g 2017

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for medlemskab i EFS Dysfagi fortsat er 100 kr. for hvert af årene
2016 og 2017. Forslaget genkendes.

7.

Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen

Bestyrelsen har følgende forslag til vedtægtsændringer:
§5 Bestyrelsen
Stk. 3. Hvis et bestyrelsesmedlem går af i utide, indtræder 1. suppleanten. Suppleanten indgår i det
afgående medlems valgperiode.

Tilføjelse: Bestyrelsen har mulighed for at være selvsupplerende, når suppleantlisten er udtømt.
Forslaget godkendes af medlemmerne.
Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmernes faktiske udgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder afholdes af
selskabet.

Tilføjelse: Hvis bestyrelsesmedlemmer varetager de faglige oplæg/undervisning på temadage mv.,
er der mulighed for at aflønne dem i overensstemmelse med Etf’s vejledende takster.
Lene Barslund spørger deltagerne, om der ses konflikter i dette, ift. at det bliver den siddende
bestyrelse, der tager stilling til økonomien og honorering af oplægsholderne.
Der gives udtryk for, at så længe evt. honorarer følger gældende retningslinjer fra

Etf, så er der tillid

til, at det håndteres korrekt.
Forslaget godkendes af medlemmerne.

8.

Indkomne forslag

Der er ikke kommet nogle forslag fra medlemmerne.

9.

Forslag fra bestyrelsen til arbejdsprogram v/Annette Kjærsgaard

Arbejdsplan 2015/2016:
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 Understøtte netværksdannelse
 Facilitere interaktiv vidensdeling/erfaringsudveksling/sparring på Google+
 Færdiggøre NKR
 Logo
 Fagligt tema/temadag med en de anerkendte dysfagipersoner ude i den store

verden.

Arbejdsprogrammet godkendes.
(Slides lægges på Google+)

Bestyrelsen efterspørger ønsker til faglige emner – ønsker til, hvad medlemmerne gerne vil høre ude fra
verden. Der kommer følgende forslag:

∙

Der er forslag om mere viden om behandlingsteknikker/øvelser ift. dysfagi. Herunder også
evidensen ift. dette.

∙

Emner målrettet den ældre medicinske patient – der er meget fokus på det neurologiske
område. Ergoterapeuter oplever flere og flere henvisninger ift. den ældre medicinske
patient (Annette specificerer, at begrebet presbyphagia også er nyt ude i den store
verden).

∙

Emner målrettet patienter med kognitive funktionsnedsættelser (demens m.m.)

∙

Emner målrettet børn og dysfagi

10. Budget v/Julie Boeberg Jensen
Julie gennemgår budgettet for 2015.
Som fagligt selskab modtager vi et tilskud på 15.000 kr. fra Etf. Medlemsindtægter er budgetteret til 16.000
kr. Samlede indtægter er derfor 31.000 kr. og ikke 36.000 kr., som der er anført i budgettet. Der rettes i
budgettet snarest efter generalforsamlingen.
Derudover besluttes det at udgifterne til bestyrelsesarbejde øges fra 6.000 til 12.000 kr. Det besluttes
ligeledes at afsætte 5.000 kr. til internationalt arbejde.
Lene efterspørger et budget 2016, og Julie forklarer, at dette har ikke været muligt at lave, pga.
regnskab 2014 fra Etf er kommet meget sent ud.
Bestyrelsen laver et budget for 2016 og sender det ud til medlemmerne i slutningen af året, samtidig
med at det skal sendes til Etf.

11. Valg af bestyrelse og økonomisk kontrollant
1. Anne Kjærsgaard – er villig til genvalg
2. Daniela Jakobsen – er villig til genvalg
Tina Hansen – genopstiller ikke
3. Mie Christensen  er villig til genvalg
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4. Julie Boeberg Jensen – er villig til genvalg
5. Louise Sonne Klint  er villig til genvalg
Malene Bæk Christensen  genopstiller ikke

Derudover stiller følgende medlemmer op:
6. Christina Ferm, Roskilde Kommune, neurologi
7. Katje Bjerrum, Hammel Neurocenter
8. Vibeke Funch Madsen, Hammel Neurocenter
9. Hanne Bundgaard, Herning kommune, børn

Der skal vælges 5 ordnære medlemmer og 2 suppleanter.
Alle opstillede medlemmer får mulighed for at præsentere sig kort og fortælle baggrunden for deres
ønske om at opstille.
Lene anbefaler, at hvert medlem afgiver 7 stemmer. Alle opstillede deltagere har fået nr. 19.

Afgivne stemmer:
1. Anne Kjærsgaard – 40
2. Daniela Jakobsen – 41
3. Mie Christensen  40
4. Julie Boeberg Jensen – 39
5. Louise Sonne Klint  40
6. Christina Ferm, Roskilde Kommune, neurologi  28 (2. supl.)
7. Katje Bjerrum, Hammel Neurocenter 14
8. Vibeke Funch Madsen, Hammel Neurocenter  9
9. Hanne Bundgaard, Herning kommune, børn  36 (1. supl.)

Ny bestyrelse:
Annette Kjærsgaard, Daniela Jacobsen, Mie Christensen, Julie Boeberg Jensen,
Louise Sonne Klint, Hanne Bundgaard (1. supl.) og Christina Ferm (2. supl.)

Katje Bjerrum genvælges som økonomisk kontrollant.

12. Nyt fra og dialog med Ergoterapeutforeningen v/Lene Barslund
Lene er glad for det arbejde, selskabet laver og takker dem for deres store indsats og for samarbejdet med
Etf.
Nyt:
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•

Konference om hjerneskade og rehabilitering v/Sundhedsstyrelsen og Hjerneskadeforeningen d. 27.
november

•

Der er et nyt fagligt selskab på vej  EFS Kræft.

•

Formandsvalg  der er to opstillede kandidater. Frist for opstilling er d. 1.10. Medio oktober starter
valgperioden. Der er planlagt 5 valgmøder fordelt i de 5 regioner.

•
•
•

ERGO15 – postertilmelding d. 6.9 og tilmelding d. 1.10 
(udskudt til 4.11)
ROPOXprisen  frist for indstillinger d. 1.10
Praksispulje, Forskningsfond og Studierejsefond  ansøgningsfrist 15.9. Lene fortæller i denne
forbindelse, at man løbende kan kontakte Etf, hvis man har en projektidé. Man kan få 5000 kr. til at
benytte en konsulent til at få lavet en projektbeskrivelse.

•

Ergoterapeuten online på www.etf.dk – er supplement til bladet, der udkommer 8 gange om året. Der
bliver fremover 1 facebookside fra Etf, fremfor 2.

•

TRIV: 
www.etf.dk/triv
– nyt koncept, gå ind og læs mere. TRIV er fire faktorer, der er vigtige for, at
mennesker med f.eks. sygdom, funktionsbegrænsninger eller handicap kan have en aktiv hverdag og
for at motivere mennesker til aktivitet og deltagelse. Konceptet ”efterligner” KRAM med fire bogstaver
og forkortelsen TRIV, og er et bud på, hvordan vi på en ny måde bidrager ind i
rehabiliteringstankegangen og kommer ud med vores ergoterapeutiske budskaber. Det er Gunner og
Lenes erfaring, at det er let for modtagerne at forstå.

•

Gratis kursus 16.17. januar 2016 i Middelfart. Skab dit drømmejob – pitch din vision! Fokus er på
dygtiggørelse af ergoterapeuter mhp. at formidle viden om egoterapi og ergoterapiens betydning –
også i kroner øre.
(Slides lægges på Google+)

13. Eventuelt
Der er ikke nogen punkter til evt.
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