Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 7. juni 2021
Kl. 8.00 – 8.30 i salon 7, Hotel Nyborg Strand
Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Fra sekretariatet: Lise Sørensen (referat og billeder)
1. Velkomst v. formand Anne Dorthe Prisak

2. Kort præsentation af hvert enkelt bestyrelsesmedlem og suppleant
Ved en bordrunde introducerede bestyrelsesmedlemmer og suppleanter sig kort for
hinanden.

3. Valg af formand og næstformand
 Anne Dorthe Prisak genopstiller som formand for en 1-årig periode.
Beslutning: Anne Dorthe Prisak blev genvalgt uden modkandidater.
Sine Pedersen genopstillede som næstformand og blev ligeledes genvalgt uden
modkandidater.

4. Evt. valg af første og anden suppleant
Beslutning: Suppleanterne foreslog følgende fordeling, som bestyrelsen tiltrådte:
Lehne Vig blev første suppleant, Gorm Rabølle Knudsen blev anden suppleant.

5. Præcisering af suppleanters rolle
 Suppleanter deltager i første korte bestyrelsesmøde på Hotel Nyborg Strand,
 Ved et bestyrelsesmedlems varige forfald indtræder første suppleant som
fuldgyldigt bestyrelsesmedlem indtil førstkommende generalforsamling. Ved endnu
et bestyrelsesmedlemmers forfald indtræder anden suppleant som fuldgyldigt
bestyrelsesmedlem indtil førstkommende generalforsamling,
 For at holde sig orienterede modtager suppleanter bestyrelsesreferater og tilbydes i
øvrigt 1-2 Teams-møder årligt med 1-2 bestyrelsesmedlemmer
 suppleanter deltager i Årskonference på samme vilkår som øvrige deltagere (dvs.
har ikke opgaver undervejs og får ikke betalt deltagelse)
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal indsende kontaktoplysninger til sekretariatet
(ls@sufo.dk) til brug for ny bestyrelsesliste senest d. 15. juni.

6. Planlægning af årets bestyrelsesmøder – møder er heldagsmøder
Følgende datoer foreslås:
 24. eller 26. august
 Bestyrelsesseminar 5. – 6. november, Knudshoved Kursuscenter
 11. eller 13. januar

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at første bestyrelsesmøde er d. 24. august i Odense,
bestyrelsesseminar d. 5. – 6. november på Knudshoved Kursuscenter og d. 13. januar
(lokation findes senere).
7. Fastlæggelse af dato for Årskonference 2022
Hotel Nyborg Strand er booket til d. 13. og 14. marts 2022.
8. Evt.
Det blev drøftet om suppleanter kan inddrages mere i bestyrelsesmøderne via Teams.
Spørgsmålet vil blive drøftet på det første bestyrelsesmøde.

For referat
Lise Sørensen

