Generalforsamling i FIKT den 19. marts 2017
Dagsorden
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent og referent
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
a. Sletning af vedtægt §2. Formål. Stk. b. Sikre videreførelse af FIKT
6. Fastsættelse af kontingent
7. Godkendelse af budget
8.Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 supleanter
Inge Nygaard Pedersen ønsker ikke genvalg
Sissel Bøhn ønsker ikke genvalg
Tara er tidligere gået ud af foreningen.
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Referat den 19.3. 2017:
1. Berit Svendsen er valgt som stemmetæller
2. Lotte Pedersen er valgt som dirigent og Anne Mette Raal er valgt som referent
3. Formandens beretning handler om foreningens aktiviteter i 2016
 Der er lavet en ny hjemmeside, og intentionen er at hjemmesiden skal udvikle
sig til at være oplysende, levende og dynamisk, samtidig med at den skal
profilere kunstterapien og de praktiserende kunstterapeuter på bedste vis.
Formanden opfordrer medlemmer til at følge med i, hvad der foregår på
hjemmesiden og bruge siden dynamisk. Dvs. ved både at annoncere om
forskellige aktiviteter og tiltag, og efterfølgende skrive indlæg om, hvilken
effekt aktiviteten har haft. Formålet med disse opfølgninger skal udover at gøre
hjemmesiden dynamisk både virke som inspiration for kolleger og som
profilering af kunstterapien i det omgivende samfund.
Som eksempel nævnes, at når der inviteres til ”kunstterapiens åbne døre” på
hjemmesiden, skal dette følges op med et notat om, hvilken effekt det har haft at
åbne dørene.
Alle indslag til hjemmesiden skal sendes til Vibeke Skov som formand for FIKT



Efter inklusion af FAK pr. 1. juni 2016 blev der afholdt kur og
generalforsamling den 16 – 18. september.
Intentionen er at der fremover skal afholdes forårskur og generalforsamling i
marts, og at datoen meldes ud året i forvejen – programmet udkommer i løbet
af januar. Fag-dagene bliver afviklet i oktober måned

 Vibeke Skov orienterer om at instituttet har meldt sig ud af
psykoterapeutforeningen. Vibeke S. vurderer at topstyringen i
psykoterapeutforeningen er til fare for, at kunstterapiens identitet bliver
udvisket eller opslugt.
 På kort sigt betyder udmeldelsen, at uddannelsen fremover ophører med at
blive evalueret.
 På længere sigt er det hensigten at kunstterapien skal komme til at stå stærkere
som en profession med egen identitet.
 Intentionen er at FIKT vil arbejde målrettet på at sikre denne udvikling
fremover.
Flere deltagere kommenterer oplysningen om udmeldelse af psykoterapeutforeningen med
en vis forståelse for beslutningen, men også med beklagelse, da de forudser at det kan
komme til at betyde noget for de kunstterapeuter, der ikke har mulighed for at melde sig
ind i psykoterapeutforeningen. Oplevelsen er lige nu, at dette medlemskab er en
forudsætning for at få henviste klienter.
4. Regnskabet læses op af Jørgen Buhr – og godkendes af generalforsamlingen.
Generalforsamlingen ønsker at regnskabet skal tilføjes et notat om, at de overførte
midler fra FAK skal bruges til at dække et evt. underskud ved afvikling af den årlige
forårskur. Hvilket i øvrigt ER noteret i en overdragelsesformular og i sidste års
referat,
5. Vedtægtsændringen godkendes.
6. Kontingent på 300 kr. årligt fastholdes.
7. Budget kan ikke godkendes, da dette ikke er udkommet på skrift. Derfor holdes en
kort pause for at nedskrive et budget for 2017 –
Efter pausen godkendes budgetforslaget, der vedlægges som bilag.
8. Lotte Pedersen, Thea Illum og Stine Holtan vælges til bestyrelsen
9. Anni Bjørn og Randi Friis Nielsen vælges som suppleanter
10. Jane fungerer som bogholder, og den nuværende eksterne revisor fortsætter.

Jørgen Buhr vil til næste generalforsamling gøre rede for om det er juridisk korrekt,
at opgaven som kasserer/bogholder varetages af en lønnet person der hverken er
medlem af bestyrelsen, eller deltager i generalforsamlingen.

11. Orientering under eventuelt:


Vibeke orienterer om at NEAT, et netværk for 32 europæiske lande, arbejder
på at planlægge en årlig ”kunstterapiens dag” der skal afholdes på samme dato
i alle lande. Netværket arbejder også på at omdannes til en forening.



Vibeke orienterer om muligheden for at sende programmet til næste års
forårskur som en elektronisk invitation, og at instituttet kan sende kurgruppens
program ud, hvis de ønsker det. Vibeke opfordrer kur -gruppen til at vurdere
om det er en mulighed de har lyst til at benytte sig af i stedet for det store
arbejde med at pakke og sende breve ud via Post Nord.



Jørgen Buhr giver udtryk for et ønske om, at FIKT stille og roligt skal begynde
at tale meget mere om foreningens etiske spilleregler. Gætter på at disse regler
måske allerede er gældende som en slags tavs viden, og foreslår derfor at de
etiske spilleregler bliver skrevet ned og løbende evalueret. Jørgen mener at
udmeldelsen af kunstterapeutforeningen har øget behovet for at definere egne
værdier i FIKT.
Hvis der opstår situationer eller klager som kræver handlig vil det være
værdifuldt for alle parter at kunne henvise til foreningens nedskrevne etiske
spilleregler.
Generalforsamlingen virker positive overfor ideen, og flere deltagere gør
opmærksom på at det største ejerskab vil opstå, når flest muligt af foreningens
medlemmer deltager i processen.
Da der kun kan træffes endelige beslutninger om emner og forslag, som har
været rettidigt indleveret som punkt på dagsordenen, ser generalforsamlingen
frem til bestyrelsens næste udspil.

Referent/ AMR

