ViTSi årsmøde 25/10-2017
1. Valg af referent og ordstyrer
Mary referent, Erik ordstyrer
2. Beretning
Louise Mielche er kommet ind i styregruppen efter Lotte Bagge.
PTU (specialhospitalet) har stadig driften, siden Holbæk Hjælpemiddelcentral for 3 år siden
blev nedlagt. Der er en bogholder og en administrativ medarbejder involveret. PTU får
årligt 15.000 kr. for opgaven, og vil gerne fortsætte.
Hjemmesiden er status quo.
ALS konference med 94 deltagere i går. Presset program, men vi kom rundt om den. Det
var en god konference.
Workshop i dag med Thomas Nordlund.
Udsendt spørgsmål til grupperne om deres ”tilstand” i april 2107. Alle grupper undtagen én
svarede på spørgsmålene. Tilsyneladende gik det godt i grupperne. Kun én gruppe svarede,
at de kunne bruge nogle penge.
Gruppen om måltagning til kørestol er ophørt pga. udmeldinger. Der er kommet nogle få
nye medlemmer. Der er p.t. 5 personer uden for grupper.
Vi er 24 medlemmer i dag, nogle er kommet til, men lidt flere er trådt ud. Statistik for
medlemmer:
14 fysioterapeuter, 7 ergoterapeuter, 1 bandagist, 1 laborant, 1 lektor
12 fra private firmaer, 8 fra kommune/region, 2 fra staten, 2 fra privat/regional
3. Regnskab
Vi har igen i år overskud i regnskabet, og vores kassebeholdning nærmer sig nu 200.000 kr.
Vi skal se at få brugt pengene! Vi er jo ikke et profitskabende selskab. Det er meningen, at
pengene skal bruges i vores arbejde. Grupperne har som sagt ikke brugt penge i de seneste
par år.
Forslag: Nye medlemmer kan være gratis det første år. Kontingentnedsættelse for alle. Nu
vi kender vores overskud, kan det være, at grupperne føler sig mere inspirerede til at bruge
penge. Vi har brug for en buffer svarende ca. til udgifterne for en konference. Evt. billigere
eller gratis konferencedeltagelse for medlemmer.
4. Indkomne forslag
Ingen
5. Arbejdsprogram det kommende år.
Grupperne fortsætter
Planlægge workshop. Det bliver onsdag d. 24. oktober 2018.
Der bliver ingen ViTSi konference pga. Nordisk Siddesymposium d. 5. og 6. september 2018
på Scandic Sluseholmen i København.
6. Fastsættelse af medlemsgebyr.

Aktuelt kr. 1.900.
Forslag: 975 kr. Gratis at deltage i konference for medlemmer af ViTSi.
Hvor meget betyder prisen for medlemskab? Lav pris vil sikkert kunne få flere fra
kommunerne med. Aktiviteter for at hverve medlemmer. Vores udfordring ligger måske i
at fortælle, hvilket arbejde, der ligger i medlemskabet. Arbejdsindsats og hvad får man selv
ud af det. Forventning om at give noget med hjem til arbejdspladsen. Flere melder sig ind,
men melder ud igen, når de finder ud af, hvad det indeholder – forveksles måske med
SidLigGodt?
Enighed om at sætte prisen ned til 975 kr.! Ikke lige tiden at reklamere med gratis
konference, når der ikke er konference til næste år.
7. Valg til styregruppe
Mary, Palle og Jette er på valg. Alle genopstiller. Alle genvalgt.
8. Eventuelt
Lotte: Hvordan får vi skabt viden om, hvordan vi kommer ud med gruppernes arbejde?
Implementering på workshoppen sidste år. Købe konsulent til at hjælpe med den del.
Jette: Vores logo skulle måske ændres? Skal vi gøre noget ved det? Bruge penge på det?
Kolding Designskole. Mary: Pas på med at skifte logo! Vi valgte at undlade at fremsætte
forslag om at skifte logo.

