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Valg af ordstyrer - Mette Sørensen 

Valg af referent - Stine Tryk 

Valg af stemmetællere - fravalgt. 

 

Gennemgang af regnskab: 

Regnskabet er godkendt af revisor Bo Standley. Regnskabet vedlægges som bilag. 

Regnskabet er godkendt af den samlede generalforsamling.  

 

Årsrapport: 

Gennemgang af årsberetning ved formand Mai-Britt Seehusen Raagaard. 

Færinger, som har lyst til at melde sig ind i IAKM er velkomne til at melde sig ind i IAKM-DK.  

Der vil fremover være enkelte fysiske møder i IAKM.org.  

Der er en tastefejl i virksomhedsberetningen på balancen. Det rettes og ny oploades på hjemmesiden.  

IAKM.org har det forgange år arbejdet med planlægning af konference, årsmøde og kvalitetssikring af 

sommerskole.   

Helle Couppé spørger, hvad der menes med et kvalitetsdokument, som besvares af Mai-Britt. Styrelsen har 

arbejdet på at lave et fælles dokument, så sommerskolerne holder fast i sin oprindelse og udføres 

genkendeligt i alle lande.  

Der arbejdes på et fælles vidensdelingsforum for vejledere i de nordiske lande.  

Fremadrettet vil org. arbejde videre på planlægning af næste års konference, kvalitetssikring, årshjul samt 

videreuddannelse af vejledere. 

Forsamlingen spørger, om det er meningen, at IAKM.org gradvis skal overtage Karlstadmodellen.se 

aktiviteter. Det bekræftes af Irene inden for en tidshorisont på 10 år.  

Årsrapporten er godkendt af den samlede generalforsamling.  

 

Nyt fra medlemslande: 

Gennemgang af nuværende aktivitet i IAKM-DK. Ellen fremsender beretningen elektronisk, når hun 

kommer tilbage til Danmark. Vedlægges som bilag. 

Gennemgang af nuværende aktivitet i IAKM-NO. Åse har forberedt dette, men er ikke nået frem endnu. Det 

fremsendes elektronisk. Vedlægges som bilag.  

Gennemgang af nuværende aktivitet i IAKM-SE. Rigmor fremsender beretningen elektronisk, når hun 

kommer tilbage til Sverige. Vedlægges som bilag.  

Færøerne vil måske gerne være medlem af IAKM-DK. Magna siger tak, fordi vi alle er kommet til Færøerne.  

 

Valg af formand: 

Mai-Britt Seehusen Raagaard genvælges.  

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

Valgberedning 2018:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeanette Persson (S) fratræder. Eva Haraldsson (S) vælges ind in absentia. Henrik Wærnes (N) fratræder. Erling-André Kvistad Nilsen (N) træder ind in absentia. Eivor Hansen (FI) fratræder. Stine Tryk 

(DK) træder ind som ny suppleant.  

 DK SE NO FI Øvrige 

Ordförer (1 år- hvert år) Mai-Britt      

Ledamot (2 år - ulige år)  Per (kasser)    

Ledamot (2 år - ulige år)  Irene    

Ledamot (2 år - lige år)   Erling   

Ledamot (2år - lige år)  Eva    

Suppleant (2 år - ulige år)   Åse   

Suppleant (2 år - lige år) Stine     

Revisor  Bo     
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Konstituering: 

Mai-Britt Seehusen Raagaard  Danmark      Ordförer 

Per Johansson                             Sverige Kasser 

Erling-André Kvistad Nilsen                 Norge Ledamot 

Eva Haraldsson                          Sverige Ledamot 

Irene Johansson                        Sverige Ledamot 

Åse Thygesen Sande                Norge Suppleant 

Stine Tryk Nielsen                    Danmark           Suppleant 

 

Valg af ny valgberedning til 2019: 

Styrelsen forslår, at valgberedning fremover skal bestå af de nationale formænd. Der skal være fokus på at 

huske de lande, som ikke har en selvstændig forening. Det er vedtaget af forsamlingen.  

 

Forslag til vedtægtsændring: 

IAKM-SE kommer med et forslag om en evt. afgiftsændring imellem den nationale forening og den 

internationale forening. Det nye forslag er, at 20 % af den nationale afgift går til IAKM.org. Et andet forslag 

er, at der afsættes et fast beløb til IAKM.org. Et flertal stemmer imod IAKM Sveriges forslag. 

 

Fastsættelse af kontingent:  

Styrelses forslår, at kontingentet skal være 4 euro for enkeltmedlemsskab og 6 euro for 

familiemedlemsskab fra den nationale forening til den internationale. Norge har ikke forskel på 

familiemedlemsskab og enkeltmedlemsskab. Efter diskussion vedtager forsamlingen, at alle de nationale 

foreninger betaler 4 euro pr. medlemskab uanset, om det er familie- eller enkeltmedlemsskab.  

 

Beslutning om ansvarsfrihed for bestyrelsen: 

Vedtaget.  

 

Eventuelt: 

Styrelsen forslår, at de enkelte lande selv fakturerer deltagerne fra deres eget land til konferencen og 

pengene indsættes på den nationale forenings konto.  

Norge spørger til hvis konference giver underskud. Skal den afholdende nationale forening så gå ind og 

dække underskuddet? Org svarer, at konferencen principielt planlægges som et selvbærende arrangement 

og budgettet gerne skal klarlægge om dette er realistisk inden gennemførelsen. Pt. vil org. kunne dække et 

evt. underskud.   

Helle fortæller, at flyet fra Kastrup er landet😉.   

Sverige forslår, at de nationale foreninger arbejder mere sammen om aktiviteter. Irene siger, at det er med 

i det arbejde som pågår i org.  

 

 

Referent, Stine Tryk 

23.03.2018 

Justerer: Britt-Hege Wærnes 

Signeret eksemplar fysisk ved formand 


