Beretning/rapport for 2011-2013
OI-Norden’s generalforsamling, 2. november 2013
Scandic Hotel Sydhavnen, DK-2400 København
Indledning
For at starte lidt med mig selv, så syntes jeg for det første, at tiden fra generalforsamlingen 2011 i min
hjemby Ballerup er gået meget meget for stærkt. For det andet, så har jeg ikke lige tal på hvor mange
beretninger jeg har aflagt i OI-Norden, men denne kan som varslet på arbejdsudvalgsmøde i april blive min
sidste, da jeg føler tiden er inde til at skrue lidt ned på mine aktiviteter.
Jeg har været med i det nordiske samarbejde siden den spæde start, dog ikke altid som formand, men rent
fysisk føler jeg lidt, at tiden er inde til at yngre og mere ”friske” kræfter melder sig på banen, hvis OINorden også fremover skal bestå. Mine forskellige poster i bl.a. den danske forenings bestyrelse er også
taget op til kraftig revision.
Næste år den 7. april har OI-Norden formeldt eksisteret i 22 år, men som nævnt i beretningen 2011, så
startede et mere løst samarbejde allerede tilbage i midt 80’erne.
Ikke fordi lysten manglede, mere økonomien, så blev OI-Norden’s første 20 år (2012) derfor ikke en fest,
som vi kender det fra mærkedage i de nationale foreninger, men bare lige kort bemærket under forårets
møde i Danmark i forbindelse med DFOI’s 30 års fødselsdag, hvor arbejdsudvalget var inviteret og deltog
med få undtagelser.
Mange af OI-Norden’s møder er gennem årene afholdt i forbindelse med en af de nationale foreningers
fødselsdags- eller jubilæumsarrangementer – og jeg tager vist meget fejl, om ikke nye venter forude. ”Jeg
har nemlig fået et lille vink om, at både den norske og finske forening kan fejre 35 år i 2014”. DFOI må dog
vente til 2017, men disse oplysninger er jo lidt uden for beretningen, da det er fremtid?
Jeg vil dog godt indskyde, at den finske forening sidste år kom med spørgsmålet, om at holde både OINorden og OIFE møde i efteråret 2014 i forbindelse med deres fødselsdagsarrangement. Så mon ikke det
nok igen kan tilpasses?

Seminar
Fagseminar afholdes hvert 2. år og som oftest i forbindelse med OI-Norden’s generalforsamling i løbet af
efteråret, men i 2011 blev seminaret undtagelsesvis afviklet om foråret, nemlig den 27. maj i Helsingfors –
Et seminar der kom godt rundt om rigtig mange gode og aktuelle emner.
Med seminaret her i år, er vi vel så tilbage på ”den rigtige” årstid igen. Generalforsamlingen i 2011 blev dog
i henhold til vedtægterne afholdt om efteråret, nemlig den 22. oktober og, som tidligere nævnt i Ballerup,
Danmark.

Arbejdsprogram
På generalforsamlingen 2011 blev et arbejdsprogram for 2011-2013 vedtaget:
1.
2.
3.
4.

Fortsat arbejde for samarbejde mellem fagfolkene i Norden
Imødegåelse af fagpersoners ønsker om øget information fra personer med OI
Fortsat at arrangere nordiske sommerlejre, eller voksen- og ungdomsweekender
Udvikling af hjemmesiden
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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
7. Arbejde for gensidig information og samarbejde med OIFE

Samarbejde
Mit indtryk af samarbejdet indbyrdes mellem fagpersoner er, at det sikkert fungerer udmærket, da vi ikke
får tilbagemeldinger om det modsatte. Samarbejdet mellem fagpersoner og OI-Norden må også siges at
fungere over al forventning. Vedrørende seminarer, så er ”vore” fagpersoner altid ret positive og deltager,
hvis muligt, gerne med indlæg om nyeste viden på vore seminarer og det er min opfattelse, at vi sammen
finder de gode og bedste løsninger til indhold og oplægsholdere.

Sommerlejre
Her kan jeg kort berette, at der på den danske sommerlejr 2012 i Danmark, med 35 familier og ca. 135
personer, deltog 5 svenske familier. På sommerlejren i 2013 deltog der kun 20 danske familier.
Hvis jeg huske rigtig, var der vist også en ungdomslejr i Norge 2012 med både danske, nordiske og andre
udenlandske deltagere?

Hjemmesiden
Her skal jeg først takke det tidligere medlem af arbejdsudvalget Jorun Olsen og hendes søn Rune mange
gange for deres indsats og arbejde i opstarten med hjemmesiden, som nu er definitivt lukket ned. En
konsekvens af, at udbyder i 2011/2012 havde lukket siden, på grund af manglende betaling. Det skal dog
nævnes, at undertegnede aldrig har modtaget en opkrævning. På trods af flere mails til udbyderen,
lykkedes det mig aldrig at få et svar fra dem og derfor ikke at få siden op og køre igen.
Om de øvrige punkter i arbejdsprogrammet, hvoraf flere går igen fra år til år, kan jeg bare sige, at selv om
de er helt eller delvis er opfyldt, så arbejdes der fortsat videre med dem.

Arbejdsudvalget og møder
Der har siden generalforsamlingen i 2011 været nogle få udskiftninger i arbejdsudvalget som pr. dags dato
består af:
Kis Holm Laursen og Preben W. Nielsen, Danmark. – Jouko Karanka og Elisabeth Hästbacka, Finland. – Leif
Richard Bårdsen og Per Øyvind Trapnes, Norge.
Sverige er i dag desværre ikke repræsenteret, da Carina Svenheden valgte at trække sig med udgang af
2012, men her kan vi måske snart se frem til nye medlemmer?
Medlemsforeningerne har desuden valgt en til to suppleanter.
Der har siden generalforsamlingen 2011 været afholdt tre arbejdsudvalgsmøder:




Den 20.-21. april 2012, på Hotel Trinity, Fredericia Danmark
Den 12.-13. oktober 2012, på Hotel Scandic, Solna Sverige
Den 13.-14. april 2013, på Hotel Holiday Inn, Helsingfors Finland

Jeg vil her blot fremhæve nogle få punkter og beslutninger:
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Kis Holm Laursen har overtaget posten som næstformand/kasserer efter norske Karin Bøe.
Carina Svenheden udtrådte af arbejdsudvalget med udgangen af 2012, men en afløser har
desværre ikke meldt sig endnu.
Kontingentforhøjelse fra 300 til 400 Euro årligt, er så vidt vides blevet positivt modtaget af alle
medlemsforeningerne.
Nedlukning af hjemmesiden er blevet taget til efterretning, da man som NFOI er enig i, at det nok
er resursespild, da de nationale foreninger jo har hjemmesider hvor de kan tilføje undersider og
eventuelle link vedrørende OI-Norden.
Aktiviteterne i de nationale foreninger er som altid enorm, bortset fra i Sverige, hvor man dog fra
tid til anden afholder nationale ferielejre i RBU regi.
Fagseminaret her i 2013 har stort set været på dagsordenen ved alle møder.

Jeg skal selvfølgelig også lige understrege, at ikke mindst det sociale samvær i forbindelse med vore møder,
med god mulighed for udveksling af erfaringer mellem de nordiske organisationer er meget vigtigt og
fungerer godt.
Det pointeres, at referat fra vore møder efter godkendelse af sekretær og formand, udsendes til alle i
arbejdsudvalget og de efterfølgende SKAL huske at videresende disse til deres nationale bestyrelser.

Økonomi
Økonomien vil jeg i henhold til dagsorden overlade til kassereren, der nok har mere styr på den end jeg. Jeg
kan dog lige nævne at kassebeholdningen (inden fagseminar og generalforsamling) er knapt 54.000 DKK. Så
der er ikke er råd til de store armbevægelser.
OI-Norden søger hvert år hos Nordens Välfärdscenter og inden 1. november økonomisk støtte for det
kommende år. Det er selvfølgelig også sket i år inden dette møde.
Gennem mange år har Nordens Välfärdscenter bevilget tilskud til OI-Norden. De første år var lidt usikre,
hvor beløbet vekslede fra 18.000 til 35.000 SEK. Økonomien har derfor ikke altid været til to fysiske møder
årligt og måtte derfor ind imellem afholde nogle lidt besværlige telefonmøder.
De seneste 5 år har beløbet dog været på 35.000 SEK hvert år.
For godt et år siden var der nogle grumme tanker/forslag om at nedlægge/stryge tilskudspuljen til
handicaporganisationerne, der er på ca. 1,4 million SEK årligt. Disse tanker er dog foreløbig fejet af bordet
igen, men hvor længe er svært at spå om. Jeg håber selvfølgelig ikke mindst for OI-Norden på det
fortsætter langt ud i fremtiden.
Desværre kan der ikke søges midler fra NVC til fagseminar. Her må vi så bruge af drifts-midlerne for bl.a. at
”lokke” fagpersoner med enten frokost eller middag, for at holde indlæg på seminaret. Alle andre udgifter
betales af de enkelte fagpersoner selv eller deres arbejdsgivere.
Tilskuddet fra NVC rækker for det meste lige akkurat til opholdsudgifter og noget taxikørsel til og fra
lufthavne/hoteller for arbejdsudvalgets medlemmer, hjælpere/assistenter på de to årlige møder. De
nationale foreninger betaler så, udover det årlige medlemskontingent, alle øvrige rejseudgifter for deres
egne medlemmer.
Lige umiddelbart, er det for mig at se, ikke muligt at bevare OI-Norden og dermed opret-holde det gode
samarbejde og nuværende mødeaktiviteter på tværs af vore nordiske grænser, uden økonomisk støtte. Vi
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er derfor beslutningstagerne i Nordens Välfärdscenter megen tak skyldig, med håbet om at deres støtte kan
forsætte også fremover.

Øvrigt
På det sociale medie Facebook har man muligvis opserveret, at en svensk forening måske er ved at blive
dannet? Jeg havde (på vegne af OI-Norden) regnet med at deltage ved det såkaldt ”stiftende” møde og en
mindre konference i dagene den 1.-4. august i Falun, bl.a. for måske at kunne være behjælpelig med
opstarten.
Efter samråd med kassereren blev vi enige om, at økonomien ikke kunne bære min deltagelse. DFOI var
efterfølgende villig til at dække omkostningerne, men jeg valgte dog alligevel at trække min tilmelding
tilbage, da det ellers ville koste den danske forening ca. 10.000 kr. – og måske var det heller ikke det rigtig
valgte tidspunkt for min eller OI-Norden’s deltagelse?
Efterfølgende har man nemlig, også på Facebook, kunne følge, at det nedsatte udvalg har problemer. Bl.a.
at den økonomiansvarlige pludselig var afgået ved døden og andre har truet med at trække sig fra udvalget,
(måske fordi det ikke går så nemt som ønsket). Det kunne også tænkes, at man mangler lidt erfaring med
foreningsarbejde, men det har jeg selvfølgelig aldrig sagt.
Vi skal ikke spå om fremtiden, men bare håbe på det bedste for en ”rigtig” forening i Sverige.

Afslutning
Jeg vil slutte beretningen med en meget stor tak til alle de fagpersoner vi har kontakt til, for deres
positivitet og deltagelse i det nordiske samarbejde.
Til de der i den forgangne periode er udtrådt af arbejdsudvalget og ikke mindst til de nye ansigter i udvalget
skal lyde en stor tak for det altid gode og hyggelige samarbejde – og med god arbejdslyst fremover.
Hvis jeg har overset eller glemt noget i beretningen, så er det bestemt ikke uvilje. TAK.

Preben W. Nielsen
formand/leder
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