PS foreningens generalforsamling
Lørdag den 17. marts kl. 9.30-16.00
i
Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4, 2500 Valby.
Program:
Kl. 09.30-10.00

Morgenbrød med kaffe og the

Kl. 10.00-12.00

"Familiepleje i Danmark"
v/ forsker ved Aalborg Universitet Inge M. Bryderup.

Vi har den store glæde at kunne præsentere en formiddag med Inge Bryderup, hvor hun
vil gennemgå sit forskningsprojektet lavet sammen med Mie Engen og Sune Kring. Det er
der kommet en bog ud af.
Inge vil på dagen fortælle om generelle konklusioner samt fremdrage resultater, der har
specielt interesse for os som § 54,1 støttepersoner. F.eks. har det overrasket forskerne,
hvor lidt samvær biologiske forældre har med deres anbragte børn
Emnerne på dagen bliver:
• Et historisk perspektiv på anbringelser - lovgivning og opfattelser af børn, der
anbringes
• Familieplejere - karakteristika, motiver/holdninger og problemer ift. samarbejde
med kommuner
• Karakteristika på familieplejeanbragte børn og unge.

Kl. 12.00-13.00

Frokost

Kl. 13.00-16.00

PS foreningens generalforsamling

(inkl. pause)

Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent

3. Fremlæggelse af formandens beretning v/ formand Grethe Nikolajsen.
Beretningen følger efter denne indkaldelse
4. Fremlæggelse af PS foreningens regnskab 2017 v/kasserer Inge Franzen
5. Fremlæggelse af PS foreningens budget 2018 v/kasserer Inge Franzen
6. Fastsættelse af kontingent 2018/2019
7. Behandling af forslag fra bestyrelsen: der er ingen forslag fra bestyrelsen
8. Behandling af indkomne forslag: der er ingen indkommende forslag
9. Valg af bestyrelse for 2 år:
Lone Hundahl - genopstiller ikke
Eva Nim Holm - genopstiller
Inge Franzen - genopstiller ikke
10. Valg af suppleanter:
For 1 år - Malthe Schultz-Petersen - genopstiller (og er "åben" over for at
blive valgt til bestyrelsen og evt. bestride kassererposten)
11. Valg af revisor
Susanne Viking - genopstiller
12. Eventuelt

Det er vores store ønske, at der er nogle af jer, der stiller op til bestyrelse
enten som 2 års valgt, til kassererposten eller som suppleant.
I år vil medlemmer, der deltager og som kommer til Sjælland, atter få
transport-penge på kr. 200,- uanset om I kører med bus, tog eller bil. Tænk
evt. samkørsel.
Giv gerne besked til Lone Hundahl på lone.hundahl@mail.dk
Beløbet gives altså ikke til medlemmer, der bor og kommer fra Sjælland.

Af hensyn til forplejning skal du tilmelde dig PS foreningens
generalforsamling til Eva Nim Holm senest den 13. marts på
ev@nimholm.dk
Vi opfordrer jer til at bruge dagen til at møde fagfæller, dele erfaringer og få
inspiration til hverdagen som § 54,1 støtteperson.
Vi glæder os til at se jer og håber på, at der kommer mange.
Venlig hilsen
Grethe Nikolajsen
Formand for PS foreningen

