Referat 25. april 2017
Stiftende Generalforsamling, Nationalt Netværk for Supported Employment IPS i
Danmark
17 deltagere i den stiftende generalforsamling.
1. Valg af dirigent
o Bea Kolbe Ebersbach, Chefkonsulent i Regionhovedstadens Psykiatri.
2. Valg af referent
o Brita Stallknecht, Kunde- og områdechef i Incita
3. Godkendelse af Vedtægter
vedtægterne gennemgås og vedtages punkt for punkt – afsluttes med samlet godkendelse af
vedtægter.
§2 Formål: Der var en drøftelse af, at vi ønsker en forening, hvor alle, der ønsker at arbejde med IPS
og IPS-lignende metoder er velkommen.
§2 Formål stk. 2 ændres til: …….At facilitere og indgå i dialog med andre praktikere.
§3 Økonomi: girokonti slettes.
§4 Medlemskab: Forslag 1 vedtages.
§6 Generalforsamling stk. 2: Det tilføjes, at man kan deltage i generalforsamlingen og stemme via
Skype eller andre elektroniske medier, hvor man kan gøre sin stemme hørt.
§7 Bestyrelse: Det tilføjes, at bestyrelsens formand vælges separat på generalforsamlingen.
Det tilføjes endvidere, at bestyrelsesformanden er på valg i lige år, og ved første valg (2017) vælges
for 3 år. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.
Der kan opstilles til bestyrelsen inden generalforsamlingen eller på selve generalforsamlingen.
Det tilføjes endvidere, at valg til op til 2 suppleanter foregår separat og er på valg hvert år.
Suppleanter indtræder i bestyrelsen, såfremt ordinære bestyrelsesmedlemmer fratræder indenfor
en valgperiode. Suppleanter kan deltage på bestyrelsesmøder uden stemmeret.
Dette betyder endvidere, at ”Valg af bestyrelsesformand/kvinde”, samt valg af op til 2 suppleanter
tilføjes til §6 Generalforsamling stk. 3
§9 Opløsning af foreningen: Ved opløsning af foreningen skal overskud doneres til velgørende
formål indenfor det psykiatriske område.
….mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer må være fremmødt, ændres til skal være
fremmødt.
Endvidere tilføjes, at såfremt der ikke opnår fremmøde af mindst halvdelen af medlemmerne, skal
der indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling, hvor foreningen kan opløses med simpelt
stemmeflertal.
Med ovenstående ændringer godkendes vedtægterne.

4. Valg til bestyrelsen
Se de opstillede kandidater i tillæg. Der er tillige mulighed for at opstille på selve
generalforsamlingen.
Valg af bestyrelsesformand:
Bea Kolbe Ebersbach fra Region Hovedstaden Psykiatri er valg.
Valg af bestyrelsen:
Marianne Pico (Human Recovery), Anders Thomsen Brok (IPS team København), Mai-Britt Pedersen
(HKI) og Annette Nørgaard Vibe Svendsen (IPS team Silkeborg).
Valg af suppleanter:
Maria Frydensberg (Jobcenter København, Ungecentret) og Anette Schønnemann (Jobcenter
Frederiksberg) er valgt.
5. Såfremt vedtægterne kan godkendes, bestyrelsen vælges og Foreningen dermed stiftes, stilles
forslag om at spørge Forskningsoverlæge, Ph.d., Lene Falgaard Eplov om hun vil indtræde i
Netværket som ambassadør.
Forslaget er vedtaget og Lene Falgaard Eplov har accepteret.
6. Evt.
Ingen punkter til eventuelt.

