Referat generalforsamling i sosu-faggruppen den 26. marts 2015 på
Sixtus i Middelfart.
Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og forestod valg af dirigent.
Kirsten Pihler blev valgt uden modkandidat.
Gunda Herlufsen blev valgt som referent.
Formandens beretning: Der har været holdt et enkelt bestyrelsesmøde i det forløbne år, så
opgaven har været overskuelig. Bestyrelsesmødet blev holdt med henblik på at planlægge
seminaret. Flemming får stor ros for at have indgået aftalen med Christian Ørsted. Der er søgt
ekstra midler fra DS’ aktivitetspulje til betaling af foredragsholderen.
Formanden vil gerne have repræsentation fra flere skoler i bestyrelsen.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Regnskab: Der er et overskud på kr. 5.181,38 i 2014.
Regnskabet blev godkendt.
Valg til bestyrelsen: Pia Stryger er på valg og genopstiller. Ulla Lindberg er på valg og vil
gerne nøjes med at være suppleant. Derudover er der en ledig post i bestyrelsen, da Jette
Wagner Ryt-Hansen har fået andet arbejde. Ulla Windfeld og Jonna Jensen opstiller til
bestyrelsen:
Valgt blev: Pia Stryger, Jonna Jensen og Ulla Windfeld.
Valg af suppleanter: Ulla Lindberg, Bente Hou, John Hyrup blev valgt som suppleanter.
Eventuelt: Der er Socialrådgiverdage i år. Pia var med for to år siden og synes faggruppen
skal stille op med en stand til faggruppereceptionen i år.
Der var flere ideer til workshops og Lene fortæller, at hun har budt ind med en workshop om
konfliktmægling.
Der er ønske om, at der annonceres med næste årsmøde i rigtig god tid af hensyn til
muligheden for at få det ind i skemaet. Pia fortæller, at seminaret denne gang er annonceret
før jul og i flere omgange, der har dog været problemer med den elektroniske tilmelding.
Kunne der sendes ud via TR? Hvordan kan man promovere arrangementet på de skoler, der
ikke har TR eller sjældent kommer til seminaret. Bestyrelsen arbejder videre med dette.
Gunda opfordrede til at huske at stemme til OK15.

