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Referat af Generalforsamling, Landsforeningen Spor september 2022 
 

1. Valg af dirigent: Simon Storm 

2. Valg af referent: Mikkel Bork 

3. Valg af Stemmetællere: Katja, Lene (online), Jenni 

4. Bestyrelsens beretning: Fremlæggelse og godkendelse 

 

Beretning: 
 

Bestyrelsen 

 Har arbejdet videre med Navigator-program: Herunder med Spors værdier, strategier og valg af 3 

fokusområder: 

- Koncepter for Spor-aktiviteter 

- Sporskole, særlig uddannelse til at styrke erfaringseksperter i at bidrage i samfundsdebatten 

- Videnscenter 

 

 Derudover arbejder Spor med fokus på Traume-Bevidst Tilgang (TBT) særligt i psykiatrien, herunder i 

den 10-årige Psykiatriplan. Vi arbejder med deltagelse fremfor inddragelse. Vi sætter fokus på 

erfaringskompetencer som faglighed. Vi kæmper for senfølgespecifik behandling, også for sub-

grupper, og vi indgår alliancer med andre aktører på området + med presse og kommuner. 

 

Handlingsplanen 2021-2022: 

 Samarbejdsprojektet ved Margit: har fået indblik i fagprofessionelles perspektiv, hårdt men 

spændende samarbejde - deltager også som sparringspartnere for senfølgeramte 

 Vidensprojekt ved Gry: Deltagelse spændende, men syntes deltagelsen skal være tidligere i 

processen, og måske ikke så begrænset af tidspres. Glad for deltagelse i podcast projekt. 

 

Lobbygruppen v. Michael:  

 Fokus på handlingsplanen, hvad er fremtiden for handlingsplanen, hvilke initiativer fortsætter? 

Forhandling af reserver, for at sikre en forlængelse til handlingsplan 2 kommer.  

 Psykiatriplanen, møder med politikere, aktivistisk happenings.  
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Undervisning v. Cleo:  

 Vi har været ude i flere kommuner, og vi fortsætter, men det er en balancegang, da vi på den ene 

side gerne vil ud, men også vil anerkendes økonomisk. Pt. er det lykkedes i Kolding, Nyborg og der 

er muligheder i Randers der arbejdes på. Herudover har Sønderborg henvendt sig, der er blevet 

undervist i forskellig regi, men oftest er det børne- og familieteam der henvender sig. 

 

Kommunikation v. Lærke: 

 Der er sendt beretning rundt på skrift, der er en ny hjemmeside, der arbejdes med content for at 

gøre den klar til release (hjemmeside og farve-paletten vises frem). 

 

Beretning hermed godkendt. 

 

5. Fremlæggelse fra de respektive afdelinger, herudover oplæg ved Mette W om manual til 

medlemsmøder samt sanseposer, Mona foreslår posen kan kommercialiseres. Beretninger fra 

lokalafdelinger godkendt. 

 

6. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab v. Jeanette:  

 

- Gennemgang af regnskab punkt 1. ”tilskud fra offentlige puljer” gennemgang 

- Punkt 2. ”aktiviteter”, forklaring af Navigator program 

- Punkt 3. ”administration” forklaring af udgifter 

- Balance, herunder tilgodehavende og skyldige beløb gennemgås. 

 

Regnskab godkendt. 

 

7. Vedtagelse af handlingsprogram 

Forslagsstiller: Mona Kjærulff; Vedtagelse af nye fokuspunkter for Spor:  

Landsforeningen Spor vil i foreningsåret 2022-23 arbejde med at indfri foreningens fire formål og udvikling af 

foreningen ved, organisatorisk at: 

 Formidle og operationalisere værdierne i Spor. Udarbejde en håndbog for frivillige i Spor.  

 Arbejde med Spors organisering både landsdækkende og lokalt.  

 Skabe et større nationalt og internationalt samarbejde med andre NGO`er og aktører.  

 Igangsætter målrettet medlemsrekruttering.  

 Have fokus på at få kontakt med unge. Gennemføre et eller flere fokusinterviews, for at lære 

målgruppen og deres behov at kende, og få deres input til udvikling af Spor, så foreningen kan tale til 

en ung målgruppe. 

De nye fokuspunkter er godkendt. Sekretariatet og bestyrelsen arbejder videre herfra. 

 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:  

- Farvel til Carsten og Signe v. Cleo 
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- Præsentation af de 7 opstillede plus suppleant som også er valgt ind.  

 

De er hermed valgt som ny bestyrelse. De skal konstituere sig ved førstkommende bestyrelsesmøde. 

 

9. Valg af revisor 

- Bestyrelsen indstiller til fastholdelse af revisor (Paul Mahrt) 

 

Dette godkendes og vedtages. 

  

10.  

Fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år 

- Der er 34 stemmeberettigede fysisk plus online 

- Lærke foreslår at medlemskontingentet fremover kan variere fra 100-500 kr., så man selv kan vælge 

beløb pr. år. 

- Lærke forklarer muligheden, der diskuteres frem og tilbage. 

Der er nu åben afstemning: 

    Ja: 20 ud af 34, forslaget vedtaget. 

 

Medlemskabskontingent for kollektive medlemmer: Pris hæves fra 300 kr. – 1000 kr. 

- Forlag stillet af Mona. Der diskuteres frem og tilbage. 

Der er afstemning: 

Ja:  25 ud af 34, forslaget er vedtaget. 

 

11. Indkomne forslag 

 

Forslag vedr. Årsmødet  

Forslagsstiller: Mona Kjærulff Hansen  

Forslag:  

”Jeg foreslår at vi på sigt flytter os lidt rundt i landsdelene, så alle får mulighed for at deltage uden 

nødvendigvis at skulle ”rejse”. Skift af fonde og hotel/region til Årsmøde” 

- Desværre er årsmødet betalt af en fond, der støtter aktiviteter der afholdes i netop Aarhus. 

Der stemmes:  16 af 32, forslaget bortfalder altså.  

 

Forslag vedr. bestyrelsens sammensætning  

Forslagsstiller: Mona Kjærulff Hansen  

- Forslag: Bestyrelsen pålægges frem til næste generalforsamling, at afdække hvilke faglige 

kompetencer der skal være i bestyrelsen, så det sikres at Spors strategiplan kan realiseres.  

- Bestyrelsen pålægges ligeledes at kontakte eksterne og/eller interne kandidater, der besidder disse 

kompetencer, og bede dem stille op til valg til bestyrelsen på kommende generalforsamling.’ 

- Forslaget bortfalder med accept fra indstiller 

- Der kommer et mod-bud med ”advisory board” fra bestyrelsen. 

Forslag om ophævelse af udelukkelse  

- Forslagsstiller: Knud Fischer-Møller  
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- ”Generalforsamlingen beslutter at ophæve udelukkelsen af Knud Fischer-Møller fra at deltage i Spor-

arrangementer” 

- Der foretages lukket afstemning 

Afstemning nej:  28 ud af 32, forslaget er afvist, udelukkelsen fastholdes  

 

12. Eventuelt 

Intet under eventuelt. 

 

Generalforsamlingen ophæves. 

 

 


