Generalforsamling i DSF Håndterapi
Tirsdag d. 14.11.2017, Roskilde Rådhus.
Referat
1. Velkomst
Der bydes velkommen til de fremmødte.
2. Valg af ordstyrer, referent og stemmeudvalg
Beate Jarl (BJ), konsulent i Etf, vælges som dirigent og starter med at konstatere at
generalforsamlingen er lovligt indkaldt. BJ redegør samtidig for, at det indkomne forslag fra
bestyrelsen, pga. en teknisk fejl i Etf, blev udsendt 4 dage for sent i henhold til vedtægterne. Dette
er dog af Etf vurderet til at være en ikke-væsentlig fejl. Medlemmerne har haft mulighed for at
komme med indsigelser til dette, hvilket ingen har gjort. Generalforsamlingen kan således
gennemføres.
Referent: Helle Puggård.
Stemmeudvalg: Anja Stahlfeld, Susanne Mortensen.
3. Formandens beretning
Kecia Ardensø fremlægger formandens beretning, bl.a. om aktiviteter i de seneste 2 år. Hele
beretningen vil blive bragt i dette års december-nyhedsbrev og vil ligeledes kunne læses på DSF
Håndterapis hjemmeside. Beretningen godkendes.
Fra salen anerkendes og takkes for bestyrelsens arbejde.
4. Regnskabsaflæggelse for 2015, 2016 og 1.-3. kvartal 2017
Peter Skødt redegør for regnskab for 2015 og 2016 samt 1.-3. kvartal 2017. Regnskab udleveres til
tilhørerne.
Karen Boldreel Madsen, økonomisk kontrollant, har gennemgået regnskabet og har ingen
bemærkninger.
Regnskabet godkendes af forsamlingen.
5. Indkomne forslag
a) Bestyrelsen efterspørger forsamlingens holdning til om, og i så fald hvordan, vi skal
honorere dem, som er praktisk ansvarlige på værtsstederne i forbindelse med temadage.
Der har tidligere været tradition for at give de praktiske deltagere en gratis plads på
temadagene, men nu hvor flere temadage udbydes gratis til vores medlemmer, opstår
dette spørgsmål. Kim redegør for punktet.
Fra salen gives der udtryk for lidt forskellige holdninger til dette. Der er forslag om at man evt.
kunne give transportudgifter til en kommende temadag eller give lidt vin og chokolade. Flere giver

udtryk for, at det også må ses som et indsats, der går på skift og som er alle medlemmers fælles
arbejde for selskabet.
Fra salen gives der i øvrigt udtryk for stor tilfredshed med bestyrelsens arbejde med at arrangere
spændende temadage.
6. Arbejdsprogram for 2015-2017
Kecia Ardensø redegør for bestyrelsens arbejdsprogram for de kommende 2 år:
• Arrangere temadage
• Arrangere kurser efterspurgt af medlemmerne
• Planlægge EFSHT council meeting i Kbh juni 2018
• Planlægge terapeutsession på FESSH i Kbh
• Deltage aktivt i de internationale foreningers arbejde
• Deltage på council meetings og internationale kongresser
• Fortsat dialog med grunduddannelserne
• Arbejde med forbedring af hjemmesiden
• Vurdere revision af Den Nationale Målestandard
• Definere specialistgodkendelsen indenfor Håndterapi
Fra salen gives udtryk for, at især arbejdet med hjemmesiden forekommer tiltrængt.
Susanne Boel giver desuden udtryk for et ønske om, at bestyrelsen også fremadrettet har et fagligt
fokus, som det f.eks. har været tilfældet med den nationale målestandard, med SLkonsensusvejledningen og med initiativet til oversættelse af PRWHE.
Bestyrelsen giver udtryk for at være åben for alle gode ideer til arbejdspunkter.
Arbejdsprogrammet godkendes.
7. Fastlæggelse af kontingent for 2018 og 2019
Bestyrelsen foreslår at nuværende kontingent fastholdes på 200 kr. pr. år i 2018-2019.
Forslaget godkendes.
Der stilles forslag fra salen om at bestyrelsen fritages fra at betale kontingent. Bestyrelsen tager
dette til efterretning og vil have det i overvejelserne til næste generalforsamling.
8. Budget 2018 og 2019
Peter Skødt redegør for budgettet for de kommende år.
Budgettet godkendes.
9. Valg af bestyrelse og suppleanter
På valg er:
Kecia Ardensø
genopstiller
Helle Puggård
genopstiller
Anja Skriver
genopstiller
Mette Kudsk Olsen
genopstiller
Peter Skødt
genopstiller
Kim Gotfred Iversen genopstiller

Der er indkommet oventående 6 CV’er, som har været offentliggjort på hjemmesiden, hvilket
betyder at disse 6 personer er valgt.
Bestyrelsen ønsker valg af suppleant(er). Der har ikke været indsendt CV’er, hvorfor der spørges i
salen. Christine Johnsen, Gentofte Hospital, ønsker at opstille og vælges blandt forsamlingen.
Derudover har Gry Holten telefonisk meddelt, at hun også gerne opstiller. Det besluttes i salen, at
Christine indtræder som 1. suppleant.

10. Valg af økonomisk kontrollant og –suppleant
Karen Boldreel Madsen (Aalborg UH) ønsker genvalg. Mette Mulbjerg (Aalborg UH) melder sig som
suppleant.
Begge vælges enstemmigt.
11. Nyt fra Etf
BJ orienterer kort om Etf’s aktuelle fokuspunkter og arbejdsområder.
12. Eventuelt
BJ takker bestyrelsen for et godt samarbejde samt for det store arbejde, bestyrelsen gør for DSF
Håndterapis medlemmer.

