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4. Fremlæggelse qg godkendelse af revideret årsregnskab

-Ets af iræm rerisr- t Htl fifrsdcsrunende bes@'
5- Beltardlirgaftrenfirlt ir*omneforshg

- lngenindkomneforslag

6- Bes§relsens oplægtilaktiviteter for 201!)

r SMA*T dettaær p sbr nodsh lonferere (ffeetirf the Dræpnt på

@&le7l62W,
o SMART tulfuZ5 år og der er derfor stor konfurence i USA. Vi regrrer med mindst 6n dansk

dc*ftpr- Info un fmfuersr fudes hen htFs ://www. s m a rt re cove ry. o rgl20 19-sm a rt-
annual-conference/

Drøftefse:

Marianne foreslår orn vi kan bnrye 25års j&ilæet til at lave noget hrm på fomftdlige lonferencen

oB rrfder for inæressenEr. Bendt foredår at nedsæffi en PR-gnppe- Bendt og t{kDlai har afirtiue

planer om at konU*te et stort behandlirgsænter-



Nanna, Nicolaj ogJan har aktive planer om at udvikle SMART's produktkatalog så SMART-

rnodellern arwerdekegnul[fieder Hiuer tydeltsere og nrcre ffiakiye fur virksornheder indenfor
det sæiale arUejætt. Der er rn de m*Itlrmi-
Bendt orienterer om den engelske model.

Nicolaj uddyber tanken om at udvikle moduler som kan tilkøbes og vælges imellem og som kan

tilre furdrdlfe virlsomheders behoy.

nrg; rneahnseturoirf; r$olriforedårat vi starffierer mådenvi relcutterer medlenrmen

på. Vi skal sørBe fior at vi girær enslydende inb. tler skal rrære en rekrutteringsplan klar når
medlemsmodulet er klar til atgå i luften.
Fhorfor nrdde Sg ird? - yi vil gerne tyddEegtre irad der er ffialdirrt ued at nrdde sts ird- Kumrre

en præmie stilles på htfiant i ffiin&{se mcd tilEirryen? Mariarc foredår at uorcs garile
mailkartotek skal kontaktes ang. GDPR og derefter ræd positiw udsagn kan listen kontaktes ang.

Medlemskab. Skal der nedsættes et udvalg? Ja, se nederst.

7- mrerUææefeaf h4Et lsuderf;astsætælse af lrorti]Bemt
Kofiingentet fur 21,1!, er ffi til 15O kr. nøSetfuemlægelsen udsættes til frrstkommende
bes§relsesmøde.

& Va[af@ogsrrypleanter '
o Præciserirg af forventniEen til bestvrekesnedlernmer, mødeaktffiet, arbeidshrrde.

Bendt Det skal være interessen, der styrer det - om man har nogle forcer på forhånd som man
yil gnre gddende efer sn rnan har l1ut li I at kas * ud i noget nyt sofii rnan syrles er
spænaenae- ifdl nstslC knrrc*e tiil oEfta og il&etrældretilen d med marElemde

udmelding og blive flaskehals for arbeidet.
Nanna: vi sigter på 4 bes§relsesmøder årligt
Trine: det er erfarirryen at ui ryld(er hfiEst og bcdst 16r vi ildre atb # dslorrelcr 3h sanrmen-

nrbeidet frrEerer godt rrår dct er uÅ@sbæeret-
o På gennalg: Joakim, Trine og Bendt Opstilter for 6t år. Æle er valgt med alle stemmer for og

ingen imod-

. ltyopetillcr
,Solai (kerer, pro*m*mirg/sa[, PRl.

Marianne (Kommunikation på skrift, ideer, kontakttil instilhrtioner, PR, korrektur mv.)

Jan (facilitatorkoordinering VIRK, Facilitatortræning og facilitatormøder)

Alle r va§t med aUe sterms for og irgem imod-
. llann€deudraE

PR ogsals. relcutterirEsstrntegi: Marianne og N-lælaj.

VIRK: Nicolaj, )an og Nanna

Facilitabnnde i Glladsare og lotalforcnirE: Jan, Trine

Hjemrnesilh: Ilarura og t{irlai.



9. Eventuelt

. Pmktis*e oplysl*ger- Direrse fonmf,a tliillede af kfreftrt og sfgEstcfury serdes snarest til
Bendt pr. mail.

o Hjemmeside-udvalget bemyndiges til at træffe beslutning om hvilket betalingsmodul der

Uhtætses

Medlemmer indmeldte og betalt dd.

L B€ndt

2- Trine

3. Marianne

4- Joakim

5. l$olai
6. Jan

7. Nanna

G**^;
R*rant


