Referat fra ordinær generalforsamling i FIKT
søndag den 8. marts 2020 kl. 11.00-15.15
på Institut for Kunstterapi
Til stede var: Randi Friis Nielsen, Britta M. Jensen, Laila Devalié, Anne-Mette Iversen, Bodil
Behrmann, Mette Hind, Hedda Midtgård, Ida Lester, Inge Kjær, Cornelia Marija Greiner,
Gerda Sufia Røgnwaldsson, Herdis Gregersen, Lissi Westergaard Christensen, Ingelise
Bjerremand og Inge-Lise Selmer.
Dagsorden
1. Valg af dirigent: Anne-Mette Iversen blev enstemmigt valgt.
2. Valg af referent: Bodil Behrmann blev enstemmigt valgt.
3. Valg af stemmetællere: Cornelia Greiner, Laila Devalié.
4.Forkvindens beretning: Randi Friis Nielsen fremlagde beretningen:
Vi har haft et travlt år i bestyrelsen, og har holdt fem møder i løbet af året, hvor der
har været godt fremmøde og engagement. Første fase bestod i at overtage, fordele og
varetage alle de administrative arbejdsopgaver efter Solveig, der desværre måtte
stoppe arbejdet pga. sygdom. Vi havde ellers regnet med, at hun mod betaling kunne
videreføre hjemmesidearbejdet.
Vi fordelte arbejdsopgaver og interesseområder mellem os og har derefter løbende
taget dem op på bestyrelsesmøderne og drøftet, koordineret og besluttet her.
Herunder bl.a. valg af ny bank, varetagelse af kassererarbejdet - lønnet/ulønnet, medlemsregistrering, digital ordning af dokumenter, mailbesvarelser, nyhedsbreve, indbyrdes
kommunikation, bestyrelsesmødeform, hjemmeside, Facebook, kontakt til andre
kunstterapeut-sammenslutninger i ind- og udland.
I anden fase af året har vi arbejdet med ajourføring og diskussion af vedtægtsændringer,
økonomien i foreningen og forberedelse af Forårskuren.
Tiltag ift. PR for foreningen og for kunstterapi som sådan har vi ikke prioriteret hverken
økonomisk eller som arbejdsopgave i år, kun lidt facebook PR op til kur og
generalforsamling. Vi ville først tage stilling til det grundliggende formål, inden vi vendte os
udad ift. at finde flere medlemmer. Så det kan komme ind i det kommende år.
Der har været nogle omrokeringer i bestyrelsen i løbet af året: Thea Illum gik ud af
bestyrelsen i efteråret, samtidig valgte Pia Marianne Pedersen at fortsætte i
bestyrelsen, men træde ud af de arbejdsgrupper hun var med i. Suppleanterne Anni
Bjørn og Charlotte Kaae Schmidt trådte til. Anni overtog arbejdsopgaven med
medlemsregistrering, og Charlotte fortsatte med EFAT (European Federation of Art
Therapists), som hun allerede havde tilvalgt tidligere på året. Hun har således
refereret til bestyrelsen fra EFAT konferencen, som hun deltog i, og har oversat EFATs
etiske retningslinjer. Vi mangler stadig at orientere os i formål, medlemskriterier,

medlemsfordele, kontingent o.lign.
Randi og Britta har deltaget i de to møder, der har været, i den nye åbne netværksgruppe i
Danmark for kunstterapi og kunstbaseret udviklingsarbejde, og vil også følge den fremover.
Vi sender information om kommende møder, som I er meget velkomne til at deltage i.
Kis Henriksen havde et punkt på Generalforsamlingen 2019 omkring at lave et
kunstterapeutisk tidsskrift. Det har hun arbejdet videre med i løbet af året. Hun
forestiller sig det enten tilknyttet FIKT eller åbent for alle kunstterapeuter. Vi har som
bestyrelse ikke haft tid til at drøfte det, og økonomisk har vi pt. heller ikke mulighed
for at bidrage med noget. Der har indtil nu ikke været andre, der har vist interesse for
at gå ind i dette arbejde. Hvis nogen nu skulle være interesseret i det, så henvend jer
endelig til Kis.
Alt i alt et arbejdsomt år i bestyrelsen. Og vi ser nu frem til arbejdet i det kommende år,
både i bestyrelsen og i de to arbejdsgrupper, som vi ønsker at nedsætte omkring
medlemskreds og Forårskur 2021. Spændende, hvor i Danmark vi næste år kommer til at
mødes og holde forårskur og generalforsamling sammen.
5. Regnskabsaflæggelse: Randi fremlagde regnskabet på vegne af kasserer Else Bek
Andersen. Da ingen i bestyrelsen har kunnet påtage sig det fulde kasserer-job, har de valgt
dels at ansætte en bogfører og dels at købe et regnskabsprogram for at lette arbejdet. Else
har kasserer-ansvaret ift. foreningen og koordinerer alt vedr. økonomi.
Men hvis det er muligt kunne både Else og bestyrelsen ønske sig at finde et nyt
medlem/bestyrelsesmedlem, der vil tage sig af foreningens bogføring og regnskab.
Foreningens revisor er fortsat Peter Kajhøj.
Vedrørende udgifter til hjemmeside: Solveig har lavet en professionel og kompliceret
hjemmeside for FIKT; men var desværre nødt til at sygemelde sig i juli 2019. Stine Holtan
trådte til, og har via tilkøbt konsulent fået hjælp til nogle af arbejdsgangene. Vi anser det
ikke for en varig løsning, og Stine efterlyser nogen, der kender til WordPress, til at komme
med ind i hjemmesidearbejdet i år. Næste år regner hun med at forlade posten.
Regnskabet blev godkendt.
6. Behandling af indkomne forslag:
6.1. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
Der blev besluttet følgende tilføjelse til bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer i
§6 stk. 3: Efter “forkvinde/mand” tilføjes “næstforkvinde/mand”.
Derefter blev bestyrelsens ændringsforslag til vedtægter enstemmigt vedtaget.
6.2 Bestyrelsens forslag om nedsættelse af en arbejdsgruppe, som arbejder med
foreningens medlemskriterier blev vedtaget.
Valgt blev Anne-Mette Iversen, Lissi Westergaard Christensen, Bodil Behrmann. Desuden vil

Ida Lester gerne deltage i arbejdet via mail.
Pkt 6.3. Bestyrelsens forslag om nedsættelse af en arbejdsgruppe, som arbejder
med forberedelse og afvikling af Forårskuren 2021 blev vedtaget.
Cornelia Greiner meldte sig.
7. Godkendelse af budget
Budget godkendt
8. Fastsættelse af kontingent: På baggrund af, at medlemstallet er gået ned de
senere år, foreslår bestyrelsen at hæve kontingentet fra 300 kr. til 350kr.
fra den 1. januar 2021.
Forslaget blev vedtaget.
9. Valg af forkvinde
Randi Friis Nielsen er genvalgt
10. Valg bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
a. Britta Merete Jensen (genopstiller) – Genvalgt
b. Laila Devalié (genopstiller) - Genvalgt
c. Pia Marianne Pedersen (genopstiller ikke) - Tak for dit arbejde i bestyrelsen
d. Thea Illum (trådte ud af bestyrelsen i september) - Tak for dit arbejde i bestyrelsen
Nyvalgt medlem:
Cornelia Greiner
Bestyrelsen består derudover af Else Bek Hansen og Stine Holtan
Suppleanter: Charlotte Kaae Schmidt, Anni Bjørn
Den nye bestyrelse består efterfølgende af:
Randi Friis Nielsen
Britta Merete Jensen
Laila Devalié
Cornelia Greiner
Else Bek Hansen
Stine Holtan
Suppleanter: Charlotte Kaae Schmidt, Anni Bjørn
11. Valg af 1 revisor Peter Kajhøj

Pkt. 12. Eventuelt
Emner til drøftelse:
• KÅD
• Kunstbaseret Netværk
• Markedsføring
KÅD (Kunstterapiens Åbne Døre):
KÅD er en åben gruppe, hvor kunstterapeuter i hele landet laver gratis arrangementer i
uge 45 (workshops, udstilling, foredrag mm.).
Der er møde i KÅD den 28. marts.
Se vedhæftet fil fra Britta:
”Vil du være med til Kunstterapien Åbne Døre 2020 i uge 45?
Kom til næste KÅD-træf: Lørdag 28.marts kl. 11.30-16 hos Birte i Odense:
Adresse: UCL Lokale J208B i Nordfløjen, som ligger tættest ved Niels Bohrs Allé.
Medbring frokost og fælles snacks.
En fælles inspirations- og erfarings-udvekslings-dag - både for nye og tidligere KÅDdeltagere.
Lad os gøre det enkelt og givtigt og realistisk, når vi vender os ud i verden med budskabet
om Kunstterapiens virkefelter. - Tilpas det til den virkelighed, der er din, og det du brænder
for. Og lad os se, hvordan vi kan understøtte hinanden...
Og husk at spørge dine kunstterapi-kolleger, om de også vil være med...
Til- og framelding til d 28. Marts her til Britta Merete Jensen.”
- Mette Hind roser projektet KÅD og nævner, at hun havde mange besøgende til KÅD sidste
år plus gratis reklame gennem Fredericia Netavis.

Kunstbaseret Netværk:
Britta Merete Jensen fortalte om Kunstbaseret netværksgruppe i København. Den 18. april
indkaldes der til et nyt netværksgruppemøde.
Britta Merete Jensen har delt dette opslag:
”Sæt x i kalenderen ved lørdag den 18. april. Da kommer det tredje møde om skabelsen af

et nyt netværk for os, der arbejder med kunstterapi og kunstbaserede tilgange i Danmark.
Tid og sted følger.”

Markedsføring
Drøftelse af, hvordan vi alle i foreningen kan være med til at skaffe flere medlemmer - både
kunstterapistuderende og uddannede kolleger.
Laila fortalte om bestyrelsens beslutning om at få lavet en FIKT-Facebook-profil, som kan
bruges sammen med Instagram.
Generalforsamlingen blev gennemført i god ro og orden!
Bestyrelsen konstituerer sig inden for en måned.
Her følger bestyrelsens tre forslag:
Forslag 1
Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer for
Foreningen for Integrativ Kunstterapi, til generalforsamlingen 8.3.20
Forslag til ændringer er markeret med grønt.
§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Foreningen for Integrativ Kunstterapi, forkortet FIKT.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er forkvindens/mandens bopæl.
§ 2. Formål
Stk. 1. Foreningens formål er:
a. At fremme, formidle og udvikle kunstterapien.
b. At etablere et fagligt forum for kunstterapeuter, hvor man kan udveksle
erfaringer, diskutere problemstillinger og få faglig supervision og inspiration.
c. At åbne op for inspiration, udveksling og samarbejde med andre
kunstterapeut-foreninger og kunstterapi-undervisere i indland og udland.
§ 3. Medlemskreds
Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som:
a. Er uddannet diplom kunstterapeut fra IKT.
b. Har en uddannelse på niveau med kunstterapeuter uddannet på IKT.
c. Studentermedlemsskab: Er under uddannelse til kunstterapeut på IKT eller andre
kunstterapeut-uddannelser. Har ingen stemmeret på generalforsamlingen.
d. Faste undervisere på IKT kan optages i foreningen.
e. Støttemedlemsskab for interesserede som går ind for foreningens formål. Har
ingen stemmeret på generalforsamlingen.
Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket og modtages af

foreningens ansvarlige kontaktperson for medlemsregistrering. Medlemskabet er
først gyldigt, når det er registreret at medlemmet har betalt kontingent.
Stk. 3. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent.
Kontingentet opkræves hvert år i januar måned. Medlemmer, der ansøger om
medlemskab i løbet af året, betaler fuldt kontingent.
Stk. 4. Udmeldelse kan ske ved henvendelse på foreningens mail til det
bestyrelsesmedlem, som har ansvaret for medlemsregistreringen, og den træder i
kraft med virkning fra udgangen af et kalenderår. Medlemskab fortsætter kun så
længe kontingent betales.
§ 4. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden 1.maj og indkaldes med
mindst en måneds varsel med angivelse af foreløbig dagsorden ved mail til
medlemmerne.
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er medlemmer fra
paragraf 3, stk. 1. punkt a plus b plus d, hvis betaling af kontingent er registreret
senest dagen forinden. Der kan stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde
følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Godkendelse af dagsorden
5. Forkvindens/mandens beretning
6. Regnskabsaflæggelse
7. Behandling af indkomne forslag
8. Godkendelse af budget
9. Fastsættelse af kontingent
10.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (jf. § 6 Foreningens daglige
ledelse).
11. Valg af 1 revisor
12.Eventuelt
Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest 21 dage før generalforsamlingen.
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som undervejs samarbejder med
referenten.
Stk. 7. Referat inkl. bilag udsendes af bestyrelsen til alle medlemmer i løbet af ugen
efter generalforsamlingen. Hvis der er indsigelser til referatet fra nogle af deltagerne
ved generalforsamlingen, kan de senest 14 dage efter generalforsamlingen sendes
til bestyrelsen, som behandler dem, og derefter udsendes det endelige referat med
evt. kommentarer vedlagt.

Stk. 8. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over
halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer). Ved personvalg, hvor der er foreslået flere
end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne
personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.
§ 5. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det
nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt
begrundet anmodning om det over for forkvinden/manden. I sådanne tilfælde skal
generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til
forkvindens/mandens kendskab.
Stk. 2. Senest en uge efter anmodning om ekstraordinær generalforsamling er
kommet til forkvindens/mandens kendskab skal generalforsamlingen indkaldes.
§ 6. Foreningens daglige ledelse
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af min. 5 eller
max. 7 medlemmer.
De to suppleanter kan efter eget valg deltage i bestyrelsesmøder og arbejdsopgavefordeling.
Suppleanterne har ikke stemmeret.
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges af generalforsamlingen for en toårig
periode. Ved 5 medlemmer af bestyrelsen er to på valg i ulige år og tre på valg i lige
år, og ved 7 medlemmer af bestyrelsen er tre på valg i ulige år og fire på valg i lige
år.
Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende
vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3. Senest en måned efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde,
hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger forkvinde/mand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsen kan dog vælge at få særlige dele af bestyrelsesarbejdet udført af lønnede,
fagligt kyndige personer, der ikke er medlemmer af foreningen.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og reviderer den efter behov.
Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper og ad-hoc-udvalg til varetagelse af
afgrænsede opgaver.
Stk. 5. Forkvinden/manden – og i hendes/hans fravær næstforkvinden/manden –
indkalder til bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden.
Hvis mindst tre medlemmer af bestyrelsen over for forkvinden/manden fremsætter
ønsker om et bestyrelsesmøde, afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er
kommet til forkvindens/mandens kendskab.
Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til
stede.
§ 7. Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt
regnskab.

Stk. 3. Foreningens kasserer er ansvarlig for at koordinere udarbejdelsen af
foreningens regnskab, budget og medlemsregistrering.
Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.
§ 8. Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af forkvinden/manden og mindst et
yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen. Ved optagelse af lån og ved
salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de
forpligtelser, der påhviler foreningen.
§ 9. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor
ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de
vedtages på.
§ 10. Opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted enten med 2/3 flertal på to hinanden
følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær, eller ved manglende
repræsentation i bestyrelsen (mindre end 3).
Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver IKT, efter den opløsende
generalforsamlings nærmere bestemmelser.
§ 11. Datering
Stk. 1. Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 11. 3. 2018.
Revideret april 2019 og marts 2020.

Forslag 2
Bestyrelsens forslag om nedsættelse af en arbejdsgruppe, som arbejder med foreningens
medlemskriterier, til generalforsamlingen 8.3.20:
En arbejdsgruppe nedsættes på generalforsamlingen 2020 til at arbejde med medlemskriterier og
retningslinjer for medlemskriterier, således at bestyrelsen kan bruge disse, når nye medlemmer
ønsker medlemskab.
Disse medlemskriterier og retningslinjer tages op til drøftelse på generalforsamlingen 2021.
Arbejdsgruppen består af medlemmer fra bestyrelsen samt fx to øvrige medlemmer.

Forslag 3
Bestyrelsens forslag om nedsættelse af en arbejdsgruppe, som arbejder med forberedelse og
afvikling af Forårskuren 2021, til generalforsamlingen 8.3.20:

En arbejdsgruppe nedsættes på generalforsamlingen 2020 til at arbejde med at forberede og
afvikle Forårskuren 2021.
Arbejdsgruppen består af medlemmer fra bestyrelsen samt fx to øvrige medlemmer.
Bestyrelsen og arbejdsgruppen udarbejder et kommissorium med rammerne for arbejdsgruppens
arbejde.

