Dagsorden generalforsamling Faggruppen for Bostøtte og Botilbud til voksne 31. maj 2021
1. Velkomst og Præsentation
Rikke Krogh lægger ud, fortæller lidt om faggruppens opståen og beslutningen om at udsætte
generalforsamlingen sidste år.
Medlemmerne i faggruppen præsenterer sig enkeltvis.

2. Valg af dirigent
Rikke Pedersen
Erklærer at der er indkaldt rettidigt i det der er indkaldt den 21. april 2021.

3. Valg af referent
Kristina Mebus
4. Årsberetning fra formand
Årsberetningen endte ud i en god debat om aktiviteter i faggruppen, engagement af medlemmer,
promovering, socialrådgiverdage mv.
Forslag til aktiviteter:
Metakognitivt oplæg/kursus
Hvordan styrker vi samarbejdet myndighed og udfører imellem. Man kunne f.eks. høre
succeshistorier fra det virkeligt liv.
Emne: Sorg eller lign.
Årshjul: Mette præsenterede årshjulet. Vedlægges som bilag.
Årsberetning: Godkendt.

5. Økonomisk beretning fra kasserer
Mette gennemgår regnskabet. Vi har brugt 12.500 kr. på webinar i november 2020, samt 90,15 kr. i
forplejning til møderne.
Det resterende beløb gik pr. 31. 12.2020 retur til aktivitetspuljen, som faggrupperne kan søge af,
når alle deres egne midler er brugt.

Regnskabet er godkendt.

6. Indkomne forslag
o Forslag: ved valg til bestyrelsen 2021 vælges 3 medlemmer for 2 år og 3 medlemmer for 1
år. Se nederst
Forslaget er vedtaget.

7. Valg
Fra den nuværende bestyrelse genopstiller:
Lise Lund Christensen
Mette Thomsen
Rikke Pedersen
Kristina Mebus

Fra den nuværende bestyrelse genopstiller ikke:
Rikke Krogh (men vil gerne stå stand-by ift. vidensdeling)
Helene Uggerhøj
Tanja S. Petersen

Opstiller på generalforsamlingen:
Lise Bach Bundgaard
Anne-Marie Hansen (suppleant)

8. Eventuel
Intet til eventuelt

9. Konstituering af bestyrelsen

Mette Thomsen: Kasserer. Vælges for 2 år.
Rikke Pedersen: Vælges for 2 år.
Lise Christensen: Vælges for 1 år
Lise Bach Bundgaard: Vælges for 1 år.
Anne-Marie Hansen: Vælges for 1 år (suppleant)
Kristina Mebus: Formand (vælges for 2 år)

Ad 6. Forslag til generalforsamlingen
Forslag: Nuværende bestyrelse stiller til forslag at ved valg til bestyrelsen 2021 vælges 3 medlemmer for 2
år og 3 medlemmer for 1 år.
Motivation: Der stilles forslag om at 3 af de valgte medlemmer af bestyrelsen denne ene gang vælges for
kun 1 år således at der herefter ved hvert valg kun er halvdelen af bestyrelsen der skal ny-vælges. Dette for
at sikre flow og overlevering af viden og erfaring med faggruppen og bestyrelsesarbejdet

