Referat af generalforsamling 2016 i Danmarks Specialpædagogiske Forening
Ordinær generalforsamling i Danmarks Specialpædagogiske Forening onsdag den 9. november 2016 kl.
18.00 på Vejle center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
Referat:
Dirigent Stine Adelborg
Referent Hanne Palle
2. Bestyrelsens beretning
Referat:
Steen berettede bl.a. om:
o udfordringer generelt indenfor det specialpædagogiske område i Danmark
o årsmødes betydning og formål med opfordring til at komme med forslag til indhold til
næste års årsmøde
o foreningens deltagelse i andre fagfaglige møder fx dansk, tysk, læse
o formål og indhold med samarbejdet med Samrådet
o samarbejdet med NFSP/ Nordisk Forbund for Specialpædagogik
o antallet af medlemsskaber i foreningen er steget
o en pjece om Danmarks Specialpædagogiske Forening er under udarbejdelse
Se bilag.
Orientering fra Mette, der bl.a. redegjorde for tidsskriftet Specialpædagogikkens øgede
synlighed ift. at flere forskere viser interesse for bladet og køb af artikler på hjemmesiden.
Specialpædagogikken er det eneste fagblad i Danmark, der udelukkende beskæftiger sig med
specialpædagogik.
3. Regnskab
Referat:
Steen Polk redegjorde. Revisor Morten Steno og Ole Stofregen har godkendt regnskabet pr.
d.15.11.1 med forbehold.
Se bilag.
4. Indkomne forslag
Referat:
Ingen
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår
Referat:
Uændret kontingent er vedtaget.
6. Vedtægtsændringer
Referat:
Det er vedtaget, at det fremover kun er muligt at melde sig ud af foreningen pr.01.10, en gang
om året.
7. Meddelelser fra udvalg
Referat:
Se beretning.
8. Valg:
Steen Polk og Tina Reimann er genvalgt til bestyrelsen.
Mette Hartmann Misser er valgt ind i bestyrelsen
Mette Friderichsen er genvalgt som suppleant til bestyrelsen
Ole Stoffregen er valgt som revisor
Pernille Skytte Christensen er valgt som revisorsuppleant

Bestyrelsen ser nu således ud:
Formand: Steen Polk
Næstformand: Jens Demalieth
Kasser: Hanne Palle ift. medlemmer og Ole Stofregen ift. økonomi
Stine Adelsborg
Tina Reihman
Mette Hartman Misser
Lene Milling
Mette Friderichsen er suppleant til bestyrelsen
Pernille Skytte Christensen er revisorsuppleant
9. Eventuelt
Ingen kommentar

