Referat af ViTSi årsmøde 2018
1. Valg af referent og ordstyrer
Ref: Mary. Ordstyrer: Jette
2. Styregruppens beretning
• Det er stadig Ulykkespatientforeningen, der står for driften. Udgifterne hertil er årligt kr. 15.000.
• Konferencen i år er fravalgt pga. Nordisk Siddesymposium i september. Vi fandt det urealistisk at
holde konference så tæt på symposiet, da vi sigter efter samme målgruppe. Konferencerne er dog
en fast del af ViTSi’s virke, og vi vil arrangere en for 2019.
• Vi aftalte ved sidste års workshop, at alle grupperne skulle lave aftale med proceskonsulent. Kun én
gruppe har gjort det. Det var rigtig godt. En anden gruppe har bedt om penge til en konsulent, men
det er ikke blevet udmøntet.
• Lotte har sammen med en webdesigner, Sofie Raagaard, i tæt samarbejde med styregruppen
arbejdet med et nyt design af ViTSi’s hjemmeside. Lotte vil også fremadrettet være kontaktperson
på hjemmesiden med Sofie som teknisk støtte. Vi forsøger på disse måder at få ViTSi længere ud
over rampen.
• Vi er tvunget til at handle på Persondataforordningen, og det gør vi. Styregruppen er ved at
udarbejde en tekst om vores behandling af personoplysninger, som skal ligge på hjemmesiden.
• Der er kun kommet positive tilbagemeldinger på medlemsdatablad/stamkort. Herfra opfordring til
at sende billeder, hvis man ikke har gjort det endnu.
• Workshoppen i dag v/Katrine Emme Thielke handler også om at komme ud over rampen, dog rettet
mod grupperne.
3. Fremlæggelse af budget og regnskab
Vi er i dag 27 medlemmer (sidste år var vi 24). 1 trådt ud, 4 trådt ind.
Demografi:
14 fysioterapeuter, 9 ergoterapeuter, 1 bandagist, 1 laborant, 1 lektor, 1 psych
13 fra private firmaer, 10 fra kommune/regioner, 2 statsansatte, 2 privat/regionalt ansatte.
Indtægter:
27 medlemmer:
Konference (fravalgt pga. NSS):
Udgifter:

kr. 23.400
kr. 0

Workshop
Gruppernes udgifter
Styregr./hj.side/administration

kr. 17.500
kr. 16.500
kr. 27.000

Balance:
Kistebunden:

- kr. 37.600
+ kr. 162.014,24

Det mest bemærkelsesværdige ved regnskabet er, at grupperne kun i lille udstrækning bruger penge.
4. Indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne.
5.
•
•
•

Arbejdsprogram for det kommende år
Grupperne fortsætter deres arbejde, og der er tilmed kommet en ny gruppe.
Vi fortsætter med at videreudvikle hjemmesiden med hjælp fra Lotte og Sofie.
Vi skal planlægge konference og workshop 2019.

Bud på emner til næste års konference:
• Bækkenbunden + stemmelæberne (Siracusa og Massery). Evt. kontakte en svensk talepædagog fra
Massery-kurset. Særligt omkring respiration. Måske rammer vi ikke helt bredden her? Lidt nørdet
for sagsbehandlende terapeuter.
• Hvordan kommer vi fra analyse til iværksættelse af løsning? (metodeundervisning).
Siddestillingsanalysen (et stort ønske bordet rundt).
• Gerne en diagnose.
• Børne-cp og voksen-cp.
Styregruppen takker for input og arbejder videre med dem.
6. Fastsættelse af medlemsgebyr
Det blev besluttet, at vi fortsætter med de 975 kr. årligt.
Skal vi reklamere om prisen på Hjælpemiddelbasen? Mary undersøger muligheden. Flere nye medlemmer
oplyser, at prisen har været afgørende for, at de er blevet medlem.
7. Valg af styregruppe
Styregruppen genvalgt.
8. Evt.
Intet til evt.

