Referat af generalforsamling i Faggruppen Stof,
afholdt i Odense den 7. maj 2019

1.

Valg af dirigent og referent:

Dirigent Carsten Depping Jensen
Referent Mia Heick
Carsten konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt.

2.

Formandens beretning

Jannie aflagde beretning om året der er gået: vedhæftet

3.

Regnskab

Vi er 447 medlemmer i faggruppen.
Cathrine Møller oplyste om årets udgifter. Regnskabet blev godkendt.
I 2018 blev tilbageført 16.115 kr til DS (går til aktivitetspuljen)
Budget for 2019 er 58.525kr (beregnet ud fra 25.000kr plus 75 kr pr medlem – dpg max
bevilling er 60.000kr).

4.

Vedtægtsændringer

Ingen vedtægtsændringer i år, men vi skal have opdateret hjemmesiden vedr.
vedtægtsændringer vi foretog i 2018 mht. Ændring i tidspunkt for afholdelse
af Generalforsamling, samt vedr. ændring af Faggruppens navn til Faggruppen Stof.

5.

Behandling af indkomne forslag

Ingen.

6.

Valg til bestyrelsen:

På valg er Jannie Bertz(modtager ikke genvalg), Cathrine Møller (modtager genvalg),
Carsten Depping Jensen (modtager genvalg) – derudover plads til 2 suppleanter.
Ny bestyrelse blev valgt og konstituerede sig som flg.:
Mia Heick, formand
Cathrine Møller, kasserer
Carsten Depping Jensen

Vibeke Engel Jungsholm
Jette Rohdin
Sigurd Larsen, suppleant

7.

Evt.

Vi drøftede hvad årsagerne er til at så få møder frem. Vi var foruden bestyrelsen 5
fremmødte til generalforsamlingen og til temadagen i dag var der knap 12 tilmeldte og
derudover kom der 2 fra alkoholfaggruppen, 2 fra boformer, 1 fra psykiatri og om
eftermiddagen kom hele hjemløsebestyrelsen. Vi drøfter igen hvordan vi kan få lavet et
survey så vi kan finde ud af hvorfor vores medlemmer ikke deltager i temadagene, som er
meget målrettet socialrådgivere der arbejder på stofområdet. Er der for mange tilbud, er
der ikke ledelsesmæssig opbakning, er der for travlt?
Derudover fik bestyrelsen gjort det klart at man godt kan bidrage i faggruppen selvom man
ikke er i bestyrelsen – drømmen er at få lavet et kort over hvor folk arbejder så vi på den
måde kan bruge de ressourcer der er.

Jannie Bertz udpeges af bestyrelsen til DS’ Investeringsgruppe.

Næste faggruppebestyrelsesmøde aftalt til: tirsdag 10. september.

