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Referat: Generalforsamling 
Lørdag den 2. november 2013  

Scandic Hotel Sydhavnen 

Sydhavns Plads 15 

DK-2450 København 

 

Dagsorden ifølge vedtægter/stadgar: 

 

1. Godkendelse af indkaldelse og forslag til behandling under pkt. 9 

Indkaldelse godkendt. Ingen indkomne forslag til behandling 

 

2. Valg af mødeleder/dirigent, referenter og stemmetællere 

 Mødeleder Preben Nielsen 

Referent Kis Laursen 

Stemmetællere Inger-Margrethe og Ingunn  

 

3. Arbejdsudvalgets beretning for de sidste 2 år 

Se vedlagte. 

 

4. Fremlæggelse af regnskab 

 Start år 2013 – 23.427.60 DKK 

NVC – 30.884,00 DKK 

Kontingent – 4 lande a ca. 3.000,00 DKK  

Nuværende beholdning – 53.969,45 DKK 

Heraf bruges ca. 45.000,00 DKK til fagseminar og generalforsamling 
 

Da der på nuværende tidspunkter ikke er repræsentanter fra RBU vil næste års kontingent 

opkrævning bliver sendt til administrationen ved RBU – mailadresse: info@rbu.se 

 

5. Forslag til eventuel ændring af vedtægter/stadgar  

Ingen forslag. 

 

6. Kontingent/medlemsafgift for de næste 2 år fastsættes 

 Uændret. 

 

7. Arbejdsprogram for de næste 2 år 

1. Fortsat arbejde for samarbejde mellem fagfolkene i Norden 

2. Imødegåelse af fagpersoners ønsker om øget information fra personer med OI 

3. Fortsat arbejde på, at formidle viden om nordiske sommerlejre, eller voksen- og 

ungdomsweekender, samt opfordre til deltagelse fra ens eget land. 
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4. Udvikling af information om OI-Norden på de nationale hjemmesider 

5. Fortsat arbejde for at informere og at der er muligheder for at træffe andre nordiske 

unge med OI gennem div. Medier på nettet og opmuntre medlemsforeningerne til at 

linke til disse på deres egne hjemmesider 

6. Fortsat samarbejde mellem de nordiske medlemsforeninger, og bidrage/støtte til 

oprettelse af en svensk forening. Se på muligheden for at arrangerer fælles voksenkursus 

på tværs af grænserne. 

7. Arbejde for gensidig information og samarbejde med OIFE 

 

Note: Ingunn, NFOI gør opmærksom på, at hvert land må tage ansvar for lister over 

fagpersoner der arbejder med OI i deres eget land. 

 

8. Præsentation af arbejdsudvalget for de kommen 2 år 

Repræsentanterne er for 2014 og 2015 

Norge – Leif Richard Bårdsen og Per Øjvind Trapnes, Suppleant/vara Kjellaug Kverneland 

Lende 

Finland – Elisabeth Hästbacka og Anna-Marie Hästbacka, suppleant/vara Jouko Karanka 

Danmark – Preben Nielsen og Kis Holm Laursen, suppleant/vara Karsten Jensen 

Sverige – har pt. ingen repræsentanter 

 

Finland v. Elisabeth Hästbacka overtager formand/lederskab, hun vil dog gerne have praktisk 

hjælp fra de andre repræsentanter. Preben står gerne til rådighed med hjælp til Elisabeth.  
 

Kassererposten bibeholdes af Kis Holm Laursen Danmark. 

 

9. Behandling af indkomne forslag fra pkt.1  

Ingen forslag at behandle. 

 

Generalforsamlingen afsluttes med, at Ingunn Westerhejm NFOI overragte en lille gave til 

den afgående formand Preben Nielsen for hans store og mangeårige arbejde for OI-Norden. 

 

 

Referent: Kis Holm Laursen 


