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Til stede: Irene, Per, Erling, Åse, Eva og Stine 
Ikke til stede: Mai-Britt 
 
 

1. Mødet åbnes Irene åbner  

2. Godkännande av dagordning Godkendt 

3. Godkännande av förra styrelsens protokoll                     Godkendt 

4. Diskussionspunkt 1; Vad är föreningens mål 

och syfte? Revidering av tidigare text: 

5.  
Foreningens formål er erfaringsudveksling og 
informationsspredning indenfor Karlstadmodellens 
rammer. IAKM har et overordnet ansvar for at sikre, at 
erfaringsudveksling og informationsspredning i de 
nationale IAKM foreninger sker indenor 
Karlstadmodellens rammer. IAKM har et overordnet 
ansvar for at kvalitetssikre arrangementer, som tilbydes 
gennem de nationale IAKM foreninger. IAKM står som 
hovedarrangør for den årlige Nordiske konference i 

samabejde med en eventuel national IAKM forening.  

 

 

Mai-Britt har sendt tanker om foreningens mål til 
Irene inden mødet i dag.  
- kvalitetssikring 
- stærkere samarbejde mellem nationaleforeninger 
- videreuddannelse af vejledere 
- empowerment i vejledere 
 
Åse: 
- kvalitetssikring  
- stærkere samarbejde mellem nationaleforeninger 
- videreuddannelse af vejledere  
- den årlige konference 
Svært at prioritere rækkefølge.  
 
Per: 
Ovenstående punkter vigtige men det vigtigste punkt 
er at sikre, at Karlstadmodellen lever videre i den 
korrekte ånd. Foreningen skal sikre varemærket.  
 
Stine: 
Er enig med Per om, at det vigtigste punkt er at 
Karlstadmodellen ikke må omformes og leve i en 
anden ånd. 
 
Eva: 
- Samarbejde mellem de nationale foreningerne 
- Videreuddannelse 
- Empowerment   



           
 

 Dagordning för IAKM styrelsemöte    
                                                 2018-06 -03 kl. 09.00 – 14.00 

Plats: Tomtebo utanför Arvika 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

Erling: 
- Kvalitetssikring 
- Samarbejde mellem de nationale foreninger. 
- Videreuddannelse af vejledere.  
 
Forslag om at filme hele vejlederuddannelsen, når 
den starter op i Norge. Vi skal have en professionel 
til det, som kan filme og redigere. Det er en 
mulighed, da vi har penge at bruge.  
 
Der skal være to spor – uddannelse kun for 
vejledere og en anden for alle interessede. Det 
diskuteres, hvem der må holde kurser i 
Karlstadmodellen – vejledere eller ej. Er det ulovligt 
juridsk set udover det moralske synspunkt? 
 
Opsumering af ovenstående: 
1. Kundskaben skal gå videre i Karlstadmodellens 
ånd.  
2. Kvalitetssikring af varemærkets indhold.  
3. Stærkere samarbejde mellem de nationale 
foreninger.  
4. Videreuddannelse af vejledere.  
5. Den nordiske konference, som er åben for alle.  
6. Introduktionskurser til forskellige målgrupper. Der 
skal både laves kurser til forældre og studererende, 
der læser på universitetet.  
 
Dette er et forslag, som skal besluttes på næste 
møde. 
 
Fremdadrettet strategi: 
1. Beskrive indhold af Karlstadmodellens 
varemærke. 
2. Sommerskole retningslinjer som er ens for alle. 
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Dokumenterne skal revideres en gang om året.  
3. Videreuddannelse af vejledre – mindst én gang 
om året. Styrelsen bestemmer HVEM, der afholder 
disse kurser hvert år. Dette lægges ind i årshjulet, 
så det er samme tidspunkt hvert år. IAKM.org skal 
være tovholder på videreuddannelse af vejledere og 
uddannelse af nye vejledere.  
5. Se punkt 7.  
6. Udarbejde informsationsmateriale om introduktion 
og ”kom i gang med Karlstadmodellen”, som deles 
ud til familier med risikobørn kort efter fødselen. Fx 
igennem Downsforeninger i de forskellige nordiske 
lande, sygehuse eller sundhedsplejerske.  
  

6. Diskussionspunkt 2: Årshjulet – se bilaga  

 

 

 

 

  

 

 

Der afholdes Bestyrelsesmøde hver måned. 
 
August – kontrollere at IAKM Sverige har lavet et 
udkast til invitation til konferencen.  
September – kontrollere at IAKM sverige har lavet 
invitationen færdig og udsendes til de nationale 
foreninger.  
Oktober – bestyrelsesmøde. 
November – kontrollere at programmet til 
konferencen er færdig.  
December – valgberedningen går i gang.  
Januar – bestyrelsesmøde.  
Februar – bestyrelsesmøde. Kvalitetessikring af nye 
sommerskole.  
Marts  - 25. marts deadline på invitation, budget og 
regnskab.  
April – afholde konference.  
Maj – bestyrelsesmøde oversigt over 
udviklingsprojekter. Idéer til indhold på konferencen. 
Juni – fysisk bestyrelsesmøde. Revidering af 
århjulet. Beslutning om indhold på konferencen. 
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Årshjulet revideres ifht. vejlederuddannelse, når det 
er afprøvet i Norge 2019.  
 
Generalforsamling afholdes i forbindelse med 
konferencen. Forslag om at afholde 
generalforsamling om torsdagen den 25. april.  
 
Der diskuteres om, hvordan vejlederuddannelsen 
praktisk kan blive filmet og redigeret. Per spørger, 
Johan.  
 
Irene tilsender et årshjul på årsbasis over de næste 
10 år (2018-2028) til Stine.  
 

7. Diskussionspunkt 3; Konferensen 2019 

• Evaluering konferensen 2018 

• Inför jubileumskonferens 2019. 

Plats 
Datum 
Vilket minimbelopp på kontot? 
Innehåll – förslag från medlemmar 

- Workshop – bara för reflektion eller med 

skriven produkt som alla kan ta med sig 

hem till skola och tidningar 

- Kampupprop! 

- Installation 

- Musik och sång 

- Kulturellt program 

- Högtidsmiddag 

- Behålla modulupplägg med inledning och 

personliga berättelser 
 
 

Evaluering på konferencen 2018.  
- personlige beretninger 
- teoretiske oplæg 
- præsentation af foreningerne  
 
Forslag til indhold til konferencen i 2019. 
- tidlig intervension 
- skolen/inklusion  
- værdigrundlag 
- empowerment  
- skridtet efter (arbejdsliv m.m.) 
- netværk 
 
Forslag til workshops. Deltagere skal deltage aktivt: 
- alles ret til sprog 
- inklusion i skoler - behøver vi specialskoler? 
 
Installation – pause aktivitet: 
- inspirationsfilm med forskellige emner, der 
udfordrerer folks synspukter. Fx Erlings film om 
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begrebet ”specielle behov”.  
 
Musik og sang: 
- Malte og ida Halkvist (indslag) 
- velkomstmusik når folk kommer.  
 
Kulturelt program: 
- information om området – brochure m.m.  
 
Kampråb: 
- bortlægges 
 
Forslag til højtidsmiddag: 
- konferencepris med og uden middag. 
- under middagen kan Malte og Ida Halkvist 
optræde.  
 
Lars Lering; 
- Indlede konferencen – forslag om at give ham et 
emne at berette om, der hedder ”alle har ret til 
sprog”.  
 
Der tages beslutning om, at konferencen foregår i 
Karlstad i 26.-27. april. Vi forsøger at være på 
Karlstaduniversitet.  
 
IAKM sverige arbejder videre med konferencen.  
 

8. Diskussionspunkt 4: Vad ska Iakmorgs pengar 

användas till? Följande förslag finns: 

• Projekt 

• Övesättning av böcker 

• Stöd till promovering av handledare 

• Fortbildning av handledare 

Det besluttes at pengene anvendes til:  
- kundskabsoverføring 
- konferencen (kun ved evt. underskud) 
 
Vi mangler stadig at høre om øknomien fra 
konferencen på Færøerne.  
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• Samarbete mellan arbetsgrupper i de 

nationella föreningarna 

 

Forslag til prisen fra konferencen i 2019: 
- 700 kr. for medlemmer  
- 1000 kr. for ikke-medlemmer 
- 400 kr. for middag 
 
Owe kigger på økonomien igennem IAKM Sverige. 
Evt overskud gives til IAKM Sverige, som kan 
bruges på et projekt.   
 

9. Övriga frågor 

 

Irene afslutter mødet.  

 


