Referat af bestyrelsesmøde i Faggruppen Revalidering
den 4. marts 2019, Holstebro
Deltagere: Åse Pedersen og Hanne Poulsen.
1. Budgetoverskridelse: Det viser sig ved årsafslutningen, at merforbruget, som er minutiøst
gennemgået I forhold til diverse posteringer for 2018, skønnes at være fremkommet pga.
for lidt opmærksomhed på følgende:
1.1 Store udgifter til oplægsholdere – som gør at vi fremadrettet ikke vil bruge disse da
faggruppen ikke har økonomi til dette.
1.2 Vi har fået udgifter til forplejning på ikke medlemmer af faggruppen efter at DS har gjort
det klart at samtlige medlemmer af DS kan deltage på lige fod med
faggruppemedlemmerne i temadagene. Dvs. uden egen betaling for forplejning.
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Hvordan sikre vi os at det ikke sker fremadrettet: Der vil fremadrettet ved hvert
bestyrelsesmøde være et fast punkt på dagsorden der hedder Økonomi og der vil hver
gang blive fremlagt kontoudtog fra økonomiafdelingen i DS
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Ansøgning om ekstra puljemidler, der udfærdiges ansøgning om ansøgning om ekstra
puljemidler til andet halvår af 2019

Hanne Poulsen Formand for faggruppen Revalidering
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Overblik over temadage der er i støbeskeen:
Kommende
datoer

Temadage, indhold m.m.

Hvad mangler vi:

Lokaler og
hvem gør hvad

28.03.2019

Revalidering i en bredere
kontekst

Jens Finkelstin Er
bestilt
Kr. 5.000 + moms
og transport

Lokaler er bestilt

25.04.2019

Generalforsamling
Chok realise med Camilla
Hasnaui & Jonna Midtgaard

6. juni 2019

Handicap, psykiatri og
arbejdsmarked, herunder
revalidering

Knud Aarup er
bestilt Skal dog
være i Århus kl.
16. så
programmet er til
kl. 13.30

Lokaler er bestilt

12. september
2019

JAF og Revalidering

Peter Dyrbye
Schultz

Lokaler er bestilt

7. november
2019

Beskæftigelse/revalidering
Hvor er vi nu og hvor skal vi
hen

Jannie Dyring

Lokaler er bestilt

23. januar 2020

Revalidering via løntilskud.
Hvordan går det med
implementeringen af revalidering
efter lovændringen

Jens Finkelstein

Lokaler er IKKE
bestilt

Åse undersøger

Lokaler er bestilt
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