Epilepsiforeningen (indsæt kredsnavn/logo…)
Bestyrelsesmøde d. ……. 2017

Dagsorden for møde d. 23 maj 2018
Tid 19.30 – 21.10
Sted Morelgrenen 65, 5500 Middelfart.
Deltagere: Susanne Hansen, Janni Nielsen, Camilla Hansen og Julie Gad Isager. Med på skype Peter
Womb.

Evt. afbud

1. Godkendelse af dagsorden

2. Siden sidst – opfølgning på beslutningerne fra sidst.
Susanne har siden sidst fået en ppr psykolog Lone Møller fra Middelfart
kommune med til landsmødet - … Julie fik afbud fra stu i Svendborg.
Janni og Susanne deltager i hele landsmødet – Camilla og Julie passer deres
eksamner.

3. Økonomi
Vi beslutter at holde lave blus på vores aktiviteter i år da vi har brugt stort set
det meste. De 10.000 til vores projekt med filadelfia med ungegrupperne står
stadig på kontoen, da hele projektet drukner i sundhedsreformen – vi
påtænker, at finde et lækkert pengene kan bruges til i 2019.

(Budgetopfølgning på diverse aktiviteter + status)

4. Dagsordenpunkterne for dagens møde (udvides efter behov)
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Sagsfremstilling
Peter womb fremlægger at vi kreds fyn må tænke mere kreativt i forhold til næste
generalforsamlingen så vi sikre en fuldtalling bestyrelse – han gør os opmærksom på at vi ikke
længere kan holde en dispention på sigt for at opretholde en bestyrelse.

(Evt. drøftelse med hovedsynspunkter fra debatten):
Vi snakker frem og tilbage omkring for og i mod – og hvorfor kreds fyn har valgt ikke at holde et
arrangement i forbindelse med generalforsamling – hos kreds fyn er vi af den overbevisning at de to ting
bør holdes adskilt

Beslutning:
Vi tager det til efterretning , og har allerede tænkt helle eller lotte fra hovedekontoret ind i vores
næster generalforsamling.

5. Eventuelt
Vi har allerede nu noget i støbeskeen i forhold til at få taget fat i PNES
problematikken.

6. Næste møde Peter womb ligger forslag op i vores fb gruppe – mødet bliver
planlagt til sidst i august.
7. Peter gør os opmærksom på vores årshjul – Vi tager det op til revision og får
genkigget på det.
8. Til orietering – vælger kreds fyn at indkøbe tablet med tastatur til det
fremtidige bestyrelses arbejde fior de 2000 landskontoret giver samtlige kredse
i stedet for at rep. på de gamle computere. Julie Køber den gamle computer af
landskontoret for omkring 1000 kr.

Referent …Julie Gad Isager
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