Referat fra Integrationsfaggruppens generalforsamling
torsdag d. 15. marts 2018.

Dagsorden til generalforsamling
Der er ikke modtaget forslag til dagsorden inden den 1.marts 2018 som angivet
i indbydelsen.
1. Valg af dirigent og referent
Referent og dirigent Mette Hingebjerg

2. Formandens beretning om året der gik
Der har i løbet af året været afholdt 4 bestyrelsesmøder hvor der også ved mulighed har været
deltagelse af fagkonsulent fra DS. Møderne afholdes altid i DS lokaler i Toldbodgade for at
spare penge på lokaler.
DS har udbudt faggruppe uddannelser og der har Chiara og Bente deltaget på vegne af
Integrationsfaggruppen. Faggruppeuddannelsen har fokus på
at opbygge stærke faglige fællesskaber, hvor flere involveres og engageres,
at søge indflydelse på den socialfaglige og socialpolitiske udvikling
at facilitere meningsfulde handlinger og aktiviteter for faggruppens medlemmer.
Mette og Connie har været del af ressourcefaggruppen i løbet af 2018.
Mette har repræsenteret DS på symposium om en national tolkeordning omhandlede hvordan
man kan højne tolkeniveauet afholdt af dansk Translatørforeningen.
Bestyrelsen har løbende forholdt sig til høringssvar i løbet af året i samarbejde med
fagkonsulenterne i DS.
3. Kassererens beretning
Kasseren var ikke til stede så budget for 2017 blev fremlagt af bestyrelsen.
I alt var integrationsfaggruppen bevilliget 57.400 kr.
Der er brugt 15.753 kr. på forplejning til generalforsamling (afholdt på kulturøen i Middelfart)
og bestyrelsesmøder
Der er brugt 3.120 kr. på lokaleleje til generalforsamling
Der er brugt 7.746,74 kr. på transportudgifter (til temadage, bestyrelsesmøder og
generalforsamling) Der er brugt 11.854,04 kr. til dækning af honorar til oplægsholder på
generalforsamling.
Der blev derfor sendt 18.926,22 kr. retur til puljen i DS
Budget 2017 blev godkendt på generalforsamlingen.

4. Hvilke temaer vil vi arbejde med i 2018?
Fortsætter med fokus på generalforsamling og høringssvar.
5. Valg til bestyrelse
Formand
Chiara Petreni / Ikke på valg
Næstformand
Connie Seneca Jensen / På valg – Blev genvalgt
Kasserer
Bente Albrechtslund / Ikke på valg
Bestyrelsesmedlemmer
Judy Sahlholdt / Træder ud
Mette Bønneland Hingebjerg / ville træde ud, men valgte at genopstille og blev genvalgt
Suppleanter
Bente Engelsbæk / Træder ud
Birgitte Larsen / På valg – Blev genvalgt
Derudover blev Pia Stub fra Holbæk Kommune valgt ind samt Karina Nørager fra Aalborg
kommune. Da Karina ikke kunne deltage på generalforsamlingen, havde hun pr mail givet
samtykke til at opstille til bestyrelsen igen. Der var ingen indsigelser.
Konstituering af bestyrelsen vil ske på næste bestyrelsesmøde som afholdes snarrest muligt.
6. evt.
Der var intet under eventuelt.

