REFERAT

Møde i:
Dato:
Kl.:
Sted:

Den 5. marts 2019

Generalforsamling for Dansk Selskab for Interprofessionel
Læring og Samarbejde i Sundhedsvæsenet
4. marts 2019
16.00-17.00
Bispebjerg Hospital

REFERAT
1. Valg af dirigent
Anette Lykke Nielson blev valgt som dirigent.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordene blev godkendt.
3. Valg af referent
Morten Finnemann blev valgt til referent
4. Valg af stemmetæller
Annette Winther Erichsen blev valgt til stemmetæller
5. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning
Da formanden Per Jørgensen havde meldt afbud, gennemgik næstformanden
Jette Hovedskov, beretningen i hovedtræk. (Vedhæftet)
Generalforsamlingen godkendte beretningen.
6. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
Kasseren Hanne Lisby fremlagde regnskabet. Vi har en sund økonomi, og
Selskabet har en lille formue på 105.353,16 kr. Hjemmesidehostingen blev
flyttet lige inden regnskabet blev sendt ud, og derfor er posten ikke kommet
med. Den kommer med i et tilrettet regnskab.
Der var ikke yderligere spørgsmål.
Revisorerne Anette Nielson og Anne Birch Grande har underskrevet
regnskabet og generalforsamlingen godkendte regnskabet.
7. Fremlæggelse af budget
Kassereren fremlagde budgettet. Det blev kort drøftet om 8000 til en ny
hjemmeside er nok. Der var enighed om, at hvis der kræves mere,
overskrider vi budgettet og tager af kassebeholdningen.
Generalforsamlingen godkendte budgettet.
8. Fastlæggelse af kontingent.
GF godkendte bestyrelses indstilling om at fastholde det nuværende
kontingent. Der var enighed om at gøre kontingentet mere gennemsigtigt på
hjemmesiden.
9. Ingen indkomne forslag

10.
Valg til bestyrelsen
Der var 3 på valg, og alle ønskede at genopstille:
• Terese Sylvester Roien
• Hanne Lisby
• Charlotte Buch Gøthgen
• Jette Hovedskov
Per Jørgensen ønskede ikke at genopstille
Generalforsamlingen takkede Per in absentia for indsatsen i
bestyrelsesarbejdet.
Der var én ny kandidat til en post som suppleant:
Den nye kandidat, Annette Winther Erichsen er konsulent i Center for
HR. Hun er bl.a. med i teamet bag IPLS facilitatoruddannelsen.
Da der ikke var flere der stiller op, var der ikke behov for en valghandling.
Dorte Jeppesen og Mark Krasnik blev genvalgt som suppleanter in absentia.
Da posten som formand først er på valg næste år, besluttede
generalforsamlingen at lade Jette Hovedskov rykke ind på posten som
formand det næste år.
Bestyrelsen er følgende:
• Jette Hovedskov (formand)
• Hanne Lisby
• Jette Holtzmann
• Charlotte Buch Gøthgen
• Terese Sylvester Roien
• Ulla Løkkegaard
• Morten Finnemann
Suppleanter:
• Dorte Jeppesen
• Mark Krasnik
• Annette Winther Erichsen
11.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor Anette Lykke Nielson og revisorsuppleant Anne Birch Grande
genopstillede og blev genvalgt.
12.
EVT
Der var ikke noget til eventuelt. Dirigenten takkede for god ro og orden.

