Tirsdag d. 3.12.2019. Aarhus

Generalforsamling
Formandsberetning
Det har været et godt og aktivt år. Vi havde nordisk konference i juni med over 330 tilmeldte, og den gik
rigtig godt. Kvalificerede oplæg og godt samarbejde i bestyrelsen. Sted for afholdelse af konference
fungerede over al forventning, og har skabt positivt fokus på netværket. Det skal vi udnytte, herunder at få
hjemmesiden op at køre, så den selv kan bære kommende temadage og konferencer.
Det næste år vil have fokus på unge, både ved temadage og evt. konferencer.
I forbindelse med Alliancens aktiviteter overvejes en national en-dagskonference om unge
sensommer/efterår 2020, sted Emdrup, igen i samarbejde med CRF for at sikre stedet og god forplejning til
billig penge. Katrine og Birgitte har kontakt med tovholdere for Alliancen samt Helsefonden, som udløber af
processen. Første møde er på fredag d.6.12.2019. Der sendes opdatering efterfølgende.
Vi har brug for nye i bestyrelsen, gerne unge, så vi sikrer ’fingeren på pulsen’.
Temadag om kognition og unge, maj 14 2020, Sundholm København.
Henrik står for det. Tre melder sig til og afhjælper. Møde om dette starter i januar. Charlotte indkalder.
Henrik havde mange gode idéer, og dem, der ikke anvendes til temadagen, skubbes til efterår 2020, hvor
der vil være national konference eller større temadag. Formatet bestemmes til næste møde, og afhænger
af, hvor mange ressourcer, der er til afholdelse. Uanset vil dagen være én dag med indbudte
oplægsholdere. Charlotte sender Doodle ud for mulige dage for afholdelse (slut september/start oktober)
Fremadrettede ønsker for netværket/dagsorden
Det næste år vil have fokus på unge. Der laves dog brainstorm over emner, som temadage i det hele taget
kan omhandle.
Unge
Tidlig indsats/folkeskolen/børnehave/gymnasier/professionsskoler (invitere fagpersoner, der arbejder med
unge, og på den måde udvide netværket); Unge kriminelle og resocialisering.
Andet
10-årsplan for psykiatri (Finansloven 2019) – skal vi mene noget? Skal vi lave høringssvar/Altinget? Katrine
samler op.
Særlige pladser – hvordan løste de det?; FACT/ACT – hvordan i DK?; Retspsykiatri og misbrugsproblematik.
Hjemmeside
Hjemmesiden skal fungere. Morten og Birgitte har indhentet tilbud. Bestyrelsen læser tilbud inden 10.12,
og melder tilbage i forhold til, hvad de tænker om det (vedhæftet). Charlotte deltager fremadrettet ved
sparring om hjemmeside, for at kunne arbejde i den som kasserer.
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Regnskab og godkendelse af budget
Passiver:
Egenkapital primo

13.089

Periodens resultat

16.496

Egenkapital ultimo

29.585

Der er en sund økonomi og i betragtning af, at vi går ud af året med overskud og får yderligere overskud i
fra 2019 fra Konferencen Meeting the Dragon, vil der være råd til at få forbedret hjemmesiden.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Jørgen er holdt op på grund af sygdom. Tak for gode år Jørgen, og god bedring.
Velkommen til:
Suppleant: Nicoline Haar Kristensen: nico_kristensen@hotmail.com
Bestyrelse: Natalie Nymann Petersen: nymann.petersen@holsterbro.dk
Resten af bestyrelsen bliver næste år. Dejligt, vi kan bygge videre på samarbejde og vores erfaringer.
Eventuelt
Næste møde, d.5.2, holder vi en hel dag, med tid til god snak og planlægning. Dem, der ikke kan være med,
kan melde sig på til skype noget af tiden, hvis muligt. Charlotte ser efter sted for afholdelse på Fyn.
Årshjul for møder næste år: 5.2 (hel dag på Fyn); 6.5 (10-12 på skype)
Emner til næste gang
•

•
•
•
•
•
•
•

Alliancens plads i netværket. Alliancen har spurgt, om netværket kan give dem platform og støtte til
dens videre arbejde. Der vil være fokus på, at der er penge til, at tidligere tovholdere for Alliancen
fortsætter, og at det passer til netværkets profil, særligt i forhold til presse og udtalelser. Hvordan
kan vi gøre det? Og kan vi gøre det? Birgitte samler op.
Medlemskab. Skal det koste, og hvor tit skal det koste? Birgitte samler op.
Hjemmeside. Birgitte og Morten samler op.
Temadag 14.5.2020, status og videre arbejde. Henrik samler op.
National konference 2020, status og videre arbejde. Birgitte samler op.
Hvordan fordeler vi arbejdsopgaverne, så de tager hensyn til forskellige arbejdssituationer og
ressourcer de næste år.
Nyt årshjul.
Andet.
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