Generalforsamling i FIKT
Søndag den 18. september 2016
kl. 10.00 – 12.00
På Institut for Kunstterapi, Buen 15, 7321 Gadbjerg
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Aflæggelse af regnskab
Ændringsforslag til vedtægter
Valg til bestyrelse
Kommende aktiviteter
Eventuelt

1. Berit Svendsen vælges som dirigent og Anne Mette Raal som referent.
2. Jørgen Buur Bertelsen fremlægger regnskabet, som er godkendt af ekstern revisor. Og
regnskabet godkendes af generalforsamlingen
3. Fremlæggelse af en vedtægtsændring, der kan endelig vedtages på næste
generalforsamling.
- Bestyrelsen foreslår at slette en formulering om at FIKT skal være med til at støtte op
om instituttet. Dette kan generalsamlingen tilslutte sig.
4. Valg til bestyrelsen ønskes udsat til den kommende generalforsamling, som afvikles
allerede i marts 2017.
 Årsagen til at generalforsamling i år holdes i september skyldes sammenlægning med
FAK pr. 1.6.2016 – og det gav god mening at udsætte generalforsamlingen.
 Ifølge FIKT vedtægter er medlemmer valgt for 2 år. - og der er 3 medlemmer på valg ad
gangen. Ved at udskyde valget til marts 2017 vil vedtægterne være overholdt.
 Generalforsamlingen beslutter at medlemmer som ønsker at genopstille eller stille op
til valg, kan meddele dette på selve generalforsamlingen, og mundtligt gøre rede for
hvad pågældende vil arbejde for i bestyrelsen.
 Det er også muligt at meddele sig skriftligt, hvis man ønsker at stille op til valg på
generalforsamlingen.
 Reglerne for opstillings- og stemmeberettigelse fremgår af vedtægterne, og valg til
bestyrelsen foregår på demokratisk vis.


5. Bestyrelsens forslag og ideer til kommende aktiviteter.
 Studiegruppe
 Malegruppe
 Metodeudvikling
 Jung gruppe- praktisk og teoretisk
 Opdateringsgruppe
 Hvordan kommer jeg i gang -gruppe
 Øve gruppe
 Supervisionsgruppe
 Interesse og/eller netværksgrupper, med henblik på at udvikle specifikke tiltag til f.eks.
flygtninge, døende, demente, psykisk syge, indsatte i fængsler og mange andre med
særlige behov.
6. Organiseringen af en netværksgruppe foregår ved, at en kontaktperson for gruppen, der er
medlem af FIKT, henvender sig til foreningen for at få sin gruppe oprettet.
7. Eventuelt.


Bestyrelsens visioner er at foreningen er med til at skabe en egen identitet i
kunstterapien i Danmark, og at vi som kunstterapeuter, på længere sigt kan
melde os ind i NEAT.



Jørgen Buur foreslår, at foreningen hvert år på generalforsamlingen vælger et
særligt fokusområde som f.eks kan være ”Etikkens år” – med det formål at tale
mere om og belyse dette emne på flere forskellige måder i årets løb.



Britta Merete Jensen gør opmærksom på, at der er blevet reklameret for
”Kunstterapiens åbne døre” på forskellig måde – og opfordrer til at foreningens
medlemmer bakker op om arrangementet. Og gør ligeledes opmærksom på at FIKT
har både en åben Facebook-gruppe, og en lukket gruppe for medlemmer, hvor den
enkelte selv skal anmode om at blive lukket ind.
Ønsker sig en opsøgende undersøgelse af, hvilke kunstterapeuter der fungerer i
Danmark – og på hvilken måde. Har selv forsøgt at undersøge dette tidligere og
opfordrer FIKT til at samarbejde med instituttet om en slags opsøgende
undersøgelse blandt tidligere kursister. Det fremgår ikke helt klart, hvad en sådan
opsøgende undersøgelse kan bruges til for FIKT. Kan evt. tages op på et senere
tidspunkt.



Ide fra Inge Nygaard Pedersen – foreslår at FIKT`s hjemmeside kan indeholde et
Danmarkskort med praktiserende kunstterapeuter fordelt geografisk - hvor der
mulighed for klikke ind og se en profil på hver enkelt.



Svar på et spørgsmål om, hvem der kan optages som medlem af FIKT?
Alle kunstterapeuter kan blive medlemmer – dog er det uddannelsens varighed i
timer, der er afgørende for, om det er med eller uden stemmeret

vedtægterne står på FIKT`s hjemmeside
Foreningen for Integrativ Kunstterapi-FIKT http://fikt.dk/

EFTERMØDE :
Deltagere: FIKT-bestyrelsen og de tilstedeværende fra FAK´s bestyrelse
(Lissi Westergaard og Anne Mette Raal)
Spørgsmålet er, hvordan skal FAK`s kassebeholdning overgå til FIKT?
FAK`s medlemmer har besluttet at beløbet skal bruges til holde kur for,
indtil pengene er brugt op:
Beslutningen bliver at FIKT afholder og betaler alle udgifterne for den
årlige kur – som også fremover vil være en af de årlige aktiviteter i FIKT.
FAK`s kassebeholdning på 43.716 kr. vil blive anvendt til at dække
underskuddet, så deltagerbetalingen kan holdes på 975 kr. i de næste 5
år, selv om det egentlig er noget dyrere at afvikle kuren
Kuren i 2016 kostede f.eks. ca. 8.000kr mere end deltagerbetalingen kunne dække.

