
Referat af bestyrelsesmøde nr. 5 den 5. januar 2022
Deltagere: Vinie Hansen, Ketty Bruun, Irene Berri, Karina Hvid, Ayse Kaya.
Afbud: Mubeen Hussein

Sted: På Teams kl. 19-21

Mødeleder: Vinie
Referent: Karina

Dagsorden:                                 Ansvarlig:           Referat:

1.     Gennemgang og
godkendelse af
udkastet til
konferenceprogrammet
2022, herunder

-       Konferenceaftale
-       Tilmeldingsblanket
-       Frist for tilmelding
Vedhæftet

Alle Programmet blev gennemgået, og
Vinie retter det til.

Der er sendt konferenceaftaler ud,
og dem, der mangler, sendes
efterfølgende ud.

Programmet lægges på
hjemmesiden med det samme, og
Irene sender det ud til medlemmer
og kommuner i slutningen af januar.

Vi skal have lavet en form for
evalueringsskema. Karina
undersøger, hvordan man kan lave
det online fx i google survey)

Tilmeldingsfrist: onsdag den 16.
marts
Vi vurderer løbende i forhold til hvor
mange tilmeldinger, der er.

På tilmeldingsblanketten laver vi et
felt, hvor man skal tilkendegive, om
éns mail må offentliggøres til de
andre deltagere.

Budgettet blev gennemgået.

Prisen bliver, som der er skrevet i
budgettet



Vinie foreslår, at vi prøver at lave et
debatoplæg til generalforsamlingen,
så vi kan få mange til at deltage
samt nogle til at kunne gå ind i
bestyrelsen.

Vi har 50 medlemmer pt.

2.     Udkast til skriftlig
beretning for 2019,
2020 og 2021,
eftersendes

Vinie Er ikke færdig endnu.

3.     Udkast til indkaldelse
til generalforsamling,
herunder valgperioder,
notat vedhæftet

Alle Gennemgået.

Til næste møde udsender Irene en
oversigt over medlemmer.

4.   Opfølgning på det fagligt
seminar med Københavns
Professionshøjskole den

28.
januar kl. 13-16

Vinie Vinie har skrevet sammen med
Professionshøjskolen, og der er
enighed om, at tiden er forpasset til
det aftalte møde pga, Corona.

5.  Eventuelt Alle Vinie anbefaler to bøger af Zeinab
Mosawi:
“Himlen over min fars tag” og
“Jorden under min mors fødder”
Ketty anbefalede “Arabika”, skrevet
af
Puk Damsgaard

6.  Mødeplan:
Næste møde er aftalt til den
9. februar kl. 19-21 på Teams.

Alle Vi har aftalt endnu et møde den 16.
marts kl 19-21 på teams.


