Referat - bestyrelsesmøde i SUFO
Dato og tid: Tirsdag d. 24. august 2021, kl. 9.30 – 15.00
Sted: Odense Kommunes Uddannelsescenter, Schacksgade 39, 5000 Odense C.
Mødet startede med velkomst og introduktion ved formand Anne Dorthe Prisak.
Ved mødets afslutning var der en kort evaluering.

1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt om kort tilbagemelding fra nye
bestyrelsesmedlemmer om bestyrelsesmødets form under ”Eventuelt”.

2. Sager til behandling
2.1 Evaluering og opfølgning på Årskonference 2021
Sagen: Hvordan ser deltager-evalueringerne ud?
Bestyrelsens umiddelbare indtryk?
Den fremadrettede planlægning af Årskonference 2022 sker hovedsagligt på bestyrelsesseminaret i
november – dog kort drøftelse af om bestyrelsen på nuværende tidspunkt er enige om specifikke ønsker til
oplægsholdere og temaer.
Bilag: Deltager-evaluering og regnskab.
Beslutning: Overordnet mener bestyrelsen, at Årskonferencen var meget vellykket.
Ud fra deltagerevalueringerne havde de mange input med såvel relevante emner som oplægsholdere til
årskonference 2022. Sekretariatet arbejder videre med inputs og laver et oplæg til bestyrelsesseminar i
november.
2.1.1 SST´s opfordring til bestyrelse og medlemmer om input til kommende evaluering på området
Sagen: På Årskonferencen opfordrede sektionsleder i Sundhedsstyrelsen Helle Stentoft Dalum til at
komme med input til en evaluering af de forebyggende hjemmebesøg.
Hvordan ønsker bestyrelsen at gå videre med denne opfordring?
Beslutning: Bestyrelsen drøftede forskellige input til evaluering, og hvor man kan søge sparring i den
forbindelse. Overodnet var der enighed om, at evalueringen skal fokusere på om og hvordan formålet med
lovgivningen bedst opfyldes. Bestyrelsen vil give en kort tilbagemelding til Sundhedsstyrelsen og arbejde
videre med punktet på bestyrelsesseminaret
2.2 Evaluering og opfølgning på Generalforsamling 2021
Sagen: Bestyrelsens umiddelbare indtryk og overvejelser – og efter at have læst deltagerevalueringer. Et
medlem har efterspurgt muligheden for at følge generalforsamlingen virtuelt, hvis man f.eks. kommer
langvejs fra.
Beslutning: Bestyrelsen var enige om, at valghandlingen skal gennemføres mere smidigt/hurtigere. Det
giver meget uro, at medlemmer og/eller deltagere til konferencen går ind og ud under
generalforsamlingen.
For nuværende tillader SUFOs økonomi ikke at livestreame generalforsamlingen.

2.3 Arbejdsgang i bestyrelsen – suppleanternes rolle
Sagen: Den tidligere bestyrelse besluttede, at der skal holdes to årlige, digitale orienteringsmøder med
suppleanter. Hvem er tovholder på hhv. første og andet møde? Er der andre måder, suppleanter kan
inddrages på?
Beslutning: Første teams-møde planlægger og inviterer Anne Dorthe og Janni suppleanterne til. Hvis der er
behov, vil bestyrelsen invitere suppleanterne digitalt som ressourcepersoner til ordinære
bestyrelsesmøder. Bestyrelsen var enige om, suppleanter indkaldes ved afbud til bestyrelsesmøde, hvis
afbud er minimum 14 dage før, mødet afholdes. Ellers indtræder suppleanter i bestyrelsen ved et
bestyrelsesmedlems varige frafald.
2.4 Præsentation og opdatering af Årshjulet
Sagen: Vedlagt i bilag er det uopdaterede Årshjul. Er der nye opgaver, som skal føjes til? Er der nogle, der
skal fjernes? Andre ændringer.
Bilag: Årshjulet
Beslutning: Lise Sørensen opdaterer og udsender i forhold til bestyrelsens input.
2.5 Hjemmeside
Sagen: Proces ift. at rydde op på hjemmesiden. Ønsker bestyrelsen at genoptage oprydningen?
Beslutning: Bestyrelsen genoptager processen. En arbejdsgruppe blev nedsat bestående af Anja, Sidse og
Helle. Lise sender info til dem om de seneste ændringer. Bestyrelsen indsender input til ændringer senest
d. 13. september. På baggrund heraf træffer gruppen beslutning om evt. møde d. 27. september.
2.6 Facebook
Sagen: For at holde debatten i gang på SUFOs facebook-side har bestyrelsesmedlemmerne skiftedes til
igennem en måneds tid at skrive minimum et opslag om ugen.
Ønsker bestyrelsen at fortsætte med denne praksis? Hvis ja, fordeling.
Beslutning: Bestyrelsen ønsker at fastholde denne praksis.
September: Helle
Oktober: Sidse
November: Jannie
December: Anja
Januar: Mie
Februar: Sine
Marts: Anne Dorthe
2.7 SUFO Nyt
Sagen: Proces ift. udarbejdelse af SUFO Nyt. Ønsker bestyrelsen at lave ændringer?
Beslutning: Bestyrelsen ønskede ikke at lave ændringer ifb. udarbejdelse af SUFO Nyt.
2.8 Nye regler i forhold til journalførelse og dokumentation
Sagen: Et medlem har henvendt sig ifb. nye regler (se bilag). Hvad er bestyrelsens umiddelbare reaktioner
på de nye regler? Hvordan skal medlemmer orienteres?
Beslutning: Der findes forskellige tolkninger af de nye regler alt efter kommune. Medlemmerne skal
orienteres om den nye lovgivning via SUFO Nyt.

3. Økonomi
Orientering om halvårsregnskab (bilag omdeles på mødet).

4. Orienteringer
4.1 Orientering fra formand
KL´s ældrekonference 21. september ”Anderledes Ældreliv” – SUFO postkort (bilag) Hvis nogen har ”en god
historie” fra besøg ved ”de anderledes ældreliv”, så ring eller skriv til Anne Dorthe.
Formandsmøde med Fællessekretariatet (Danske Ældreråd og DKDK) på Nyborg Strand bl.a. med drøftelse
af ny samarbejdsaftale
Kontakt med medarbejdere i frikommuner
Samarbejde med EGV ifb. med projekt om gamle forældre med brudte relationer til voksne børn
Gennemgang og status på følgegrupper
Plan for gennemgang af vedtægter - se vedtægter her http://www.sufo.dk/vedtaegter
Gæst ved DKDKs Årskursus d. 15. september. Anja Dyrendal deltager i stedet for Anne Dorthe Prisak.

4.2 Orientering fra sekretariat
Medlemsudvikling

5. Eventuelt
De nye bestyrelsesmedlemmer finder møde-formen god og har ikke umiddelbart forslag til ændringer.

For referat

Lise Sørensen

Kommende møder
Bestyrelsesseminar d. 5. – 6. november 2021 på Knudshoved Kursuscenter
Bestyrelsesmøde d. 13. januar 2022
Årskonference d. 13. – 14. marts 2022

