Referat - bestyrelsesmøde i SUFO
Dato og tid: Mandag d. 6. maj 2019, kl. 9.45 – 15.10
Sted: Krumtappen 2, 2500 Valby
Referent: Lise Sørensen
Bilag: Deltager-evaluering, foreløbigt regnskab for Årskursus, SUFOs Årshjul
Bestyrelsesmødet indledtes med en kort præsentationsrunde og velkomst til det nye
bestyrelsesmedlem, Kathrine Eie Frigaard.

1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Dagsordenen blev godkendt.

2. Sager til behandling
2.1 Valg af ny næstformand
Grundet jobskifte er næstformand Annette Nordal Lund udtrådt af bestyrelsen.
Der skal derfor vælges en ny næstformand blandt bestyrelsesmedlemmerne.
Beslutning: Bestyrelsen var enige om, at vælge Sine Pedersen som ny næstformand.
2.2 Evaluering og opfølgning af Årskonference 2019
Sagen: Hvordan ser deltager-evalueringerne ud?
Bestyrelsens umiddelbare indtryk – ved nærmere eftertanke?
Bilag: Deltager-evaluering (bilag følger)
Foreløbigt regnskab og overvejelser desangående? (bilag følger)
Den fremadrettede planlægning af Årskonference 2020 sker hovedsagligt på bestyrelsesseminaret
i september.
Beslutning: Bestyrelsen drøftede overordnet deltagernes evalueringer og deres umiddelbare
indtryk. Der var indkommet små 150 besvarelser fra flere end 200 deltagere. Det skal understreges
tydeligere over for deltagerne, at bestyrelsen bruger deltagernes evaluering af årskonferencen
fremadrettet – så vil der måske indløbe flere evalueringer.
Det foreløbige regnskab viste et større overskud end budgetteret, bl.a. pga. besparelser på
trykudgifter og honorarer.
2.3 Evaluering og opfølgning af Generalforsamling 2019
Sagen: Bestyrelsens indtryk og overvejelser.
Beslutning: Bestyrelsen var tilfredse med gennemførslen af generalforsamlingen og ønskede
ikke umiddelbart at ændre noget.
2.4 Gennemgang og opdatering af Årshjulet
Sagen: Er der nye opgaver, som skal føjes til? Er der nogle, der skal fjernes? Andre ændringer.
Bilag: Årshjulet
Beslutning: Bestyrelsen havde et par ændringer til Årshjulet.
Sekretariatet retter Årshjulet til og udsender til bestyrelsen.

2.5 Hjemmesiden - nyt materiale
Sagen: Bestyrelsen besluttede i januar at arbejde videre med at få udformet nyt
materiale om SUFO til hjemmeside og evt. øvrig promovering.
Hvilke idéer har bestyrelsen? Hvilken type materiale?
Beslutning: Punktet blev udskudt til næste bestyrelsesmøde.

2.6 Hjemmesiden - Sorgrådgiveruddannelsen
Sagen: SUFO har modtaget en forespørgsel fra Det Nationale Sorgcenter, om
Sorgrådgiveruddannelsen kan få omtale på SUFOs hjemmeside om ”Uddannelse”,
http://www.sufo.dk/uddannelse
Beslutning: Da SUFOs hjemmeside allerede linker generelt til uddannelser, besluttede
bestyrelsen, at der ikke skal ligge et specifikt link til sorgrådgiveruddannelsen på hjemmesiden. I
stedet kan den omtales i SUFO Nyt.
2.7 Facebook
Sagen: For at holde debatten i gang på SUFOs facebook-side har bestyrelsesmedlemmer tidligere
skiftedes til igennem en måneds tid at skrive minimum et opslag om ugen.
Ønsker bestyrelsen at fortsætte med denne praksis?
Beslutning: Bestyrelsen besluttede at fortsætte denne praksis og fordelte månederne frem til
næste generalforsamling imellem sig.
Maj – Anne Dorthe
Juni – Anne Dorthe
Juli – Sommerferie
August - Helle
September - Jannie
Oktober – Karen Marie
November – Sine
December – Anja
Januar – Karen
Februar - Anja
Marts - Sine

2.8 Status på ny lovgivning
Sagen: Hvad er bestyrelsens tanker om den nye lovgivning? Skal SUFO følge op på nogle af
pointerne fra høringssvar og betænkning?
Høringssvar: https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/L148/bilag/1/2008448.pdf
Betænkning fra Sundheds- og Ældreudvalget:
https://www.ft.dk/ripdf/samling/20181/lovforslag/l148/20181_l148_betaenkning.pdf
Beslutning: Efter en spændende drøftelse besluttede bestyrelsen at rette henvendelse til SUM og
SST, når det forestående folketingsvalg er overstået. Henvendelsen skal tage udgangspunkt i
høringssvarene og anbefale, at der kommer en evaluering af de forebyggende hjemmebesøg.
Desuden vil bestyrelsen orientere medlemmer om, hvor de kan finde inspiration på hjemmesiden til
de nye typer af hjemmebesøg.

3. Økonomi
Intet umiddelbart til punktet.

4. Orienteringer
4.1 Orientering fra formand
Status på følgegrupper ift. Det Gode Ældreliv og Frit Valg (præsentationsmateriale til borgere)
Deltagelse i Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde som gæst
Deltagelse i Danske Ældreråds konference som udstillere
Oplæg for Fonden Ensomme Gamles Værn til konference 9. maj
Oplæg for Dansk Gerontologisk Selskab til konference i oktober/november ”kan man forebygge
alderdommen?”

4.2 Orientering fra sekretariat
Samarbejdsaftale med Danske Ældreråd skal fornyes i maj.

5. Eventuelt
Der var intet til punktet.

Kommende møder





Fredag d. 20. & lørdag d. 21. september (bestyrelsesseminar), Sixtus Middelfart
Fredag d. 8. november, Aarhus
Tirsdag d. 14. januar 2020, Odense
Årskonference 2020 d. 15. og 16. marts, Hotel Nyborg Strand

For referat

Lise Sørensen
Faglig sekretær

