Bestyrelsesmøde i SSIF 120916
Til stede: nye bestyrelse: Christina Feddersen, Pia Sundbøll, Marianne Bach, Anne Reiter,
suppleant Lars Kruse, afgående bestyrelse: Lene Bischoff-Mikkelsen, Palle Gerlach
1. Konstituering
Formand: Pia Sundbøll
Næstformand: Marianne Bach
Kasserer: Christina Feddersen
Sekretær: Anne Reiter
Sted 2. Evaluering af nordisk konference
Dejligt at være blandt andre mennesker, flot at
vise København frem, men vi ville nok have
foretrukket et sted, hvor vi kunne have været
mere private. Vi savnede muligheden for at
kunne mødes i små grupper og tale sammen.
Vi boede også meget spredt, så det var svært
at gå i byen sammen. Vi spiste fx heller ikke
morgenmaden sammen. Vi savnede at have
en kirke på stedet.
Sprog
Ikke alle kunne følge med på dansk. Håbet om
at blandinavisk skulle kunne fungere er nok
ikke realistisk. Kun engelsk forståes af alle,
selvom vi gerne ville det anderledes.
Planlægning
Vi skulle måske have tænkt på mere omsorg
for det sociale liv.
Vi havde delt planlægningen op i praktisk og
indholdsmæssig, det havde nok været bedre at
styre det hele med een hånd. Vi var et stort
team spredt over hele landet, hvilket gjorde det
svært at mødes. Konf var tænkt i samarbejde
med FUV. realiteten var at vi planlagde
konferencen alene. Anbefaling til næste
konference vil være, at man er en mindre
gruppe, måske kun tre, som så også sætter
god tid af til planlægningen.
Indhold
Temaet var "gruppen i vejledning", og dette
kom desværre til at fylde for lidt. Der blev for
stor overvægt af foredrag, der skulle have
være mere vekselvirkning mellem teori og
praksis. Enkelte foredrag faldt helt igennem.
Det er vigtigt at briefingen af
foredragsholderne er krystalklar!
Overordnet synes vi dog, at der var et godt
udbytte af konferencen.
Vi overvejer hvilken ramme en eventuel
vidensudveksling ml de forskellige lande kunne
have haft.
3. Overdragelsesforretning fra den gamle
Palle økonomi : Aktiver:22521,- ved årsskiftet
bestyrelse
- udg og indtægter i årets løb 26887, dags
dato: 9633,300 kr i kontingent for 2117
Christina tager sig af at få oprettet ny konto.
Lene: vigtige opgaver fremover: vi sælger os
alt for billigt! Det synes jeg, vi burde gøre
bedre.

Lars: vi skal mere være skarpe på, hvad vi
kan, end på hvad vi er værd!
Pia: et emne, vi kunne se på i fremtiden, kunne
være konfliktløsning. Vi sidder med det hele
tiden.
Vi er for dårlige til at markedsføre vore en til en
supervision.
Palle: hold fast ved de gode kontakter, som vi
har og hold fast i dem.
4. Næste møde

5. evt

Ref. Anne Reiter

8.dec. kl 13.
(mail til Ulla om vi kan være på Vartov 4 gange
pr år)
Anne sender alle referater til webmasteren og
beder om at få dem lagt på hjemmesiden,

