
Dagsorden til styrelsesmøde d. 25.01. 2023 
 
 

 
 

 

 

Tilstedeværende:  

 

1. Status: Runden rundt   

2. Afholdte arrangementer  

Evaluering på julearrangement om KRAP: 

Det gik rigtig godt. Det var et super godt oplæg, folk var begejstrede og der var mange 

deltagere (omkring 40 stk.). Der har været gode tilbagemeldinger. Der har også været 

delinger på LinkedIn.  

 

3. GF 2023 – datoafklaring og booking (Line) mv.  

(Obs: Oplægsholder Lasse kan kun den 20/4-23.) Opfølgning på booking af lokaler, 

forplejning og deltagerregistrering samt selve GF.  

 

Julie har forsøgt at finde oplægsholder omkring emnet misbrug og kognition, men 

det har været meget vanskeligt. Hun har nu fundet to oplægsholdere, der kan 

fortælle om: Dobbeltdiagnoser – personer med misbrug og psykisk diagnose. Hvad er 

en dobbeltdiagnose og hvordan udreder man personer man en psykisk lidelse, når 

der samtidig er forbrug af rusmidler. Desuden typiske rusmidler, virkning og 

psykiske/kognitive/neurologiske følgetilstand. Oplægsholdere kan kun den 20/4, 

hvorfor vi går med den dato.  

 

Tidsplan: Mulig kaffe og kage fra kl. 16.00 (afhænger af pris). Start oplæg 16.30-18.30 

inkl. pause. GF fra 18.40-19.20. Buffet og networking 19.30-?  

Dagsorden Ordstyrer Referent: Forsyninger Afbud: 

Julie  Lennart Line Lars  



 

Line har talt med Scandic City, hvor vi tidligere har afholdt GF med succes. Der er 

plads hos Scandic, og de udarbejder et tilbud.  

 

Der tales om, hvornår generalforsamlingen skal ligge på dagen. Alle medlemmer skal 

have mulighed for at være med til generalforsamling, og de, som vil til GF har 

førsteprioritet. Desuden drøftelse af, hvordan vi håndterer de mange tilmeldinger, 

men også mange afbud eller no shows. Det besluttes at fastholde vanlig procedure, 

da det giver for meget administration at opkræve penge fra folk, som ikke er dukket 

op.  

 

Opslag/oplæg og kontrakt: Anne  

Deltagertilmelding: Julie  

Lokation, mad, booking: Line 

 

Hvem gør hvad til GF:  

PowerPoint: Lennart sætter det sammen efter vores bidrag 

Regnskab: Lars 

Arrangement: Hypnose (fyraften), KRAP (julearrangement), sorgkursus, 

psykofarmakologi, autisme og traume, emotionsregulering (fyraften) 

Valg: Lennart 

Dirigent: Lennart eller anden deltager? 

 

4. Kommende kurser og arrangementer 

Ideer?  

Ingen kan nå at arrangere noget inden GF 2023, hvorfor kommende kurser og 

fyraftensarrangementer må afvente den nye styrelse.  

 

5. Eventuelt 

 



Dato for næste møde er den  2. marts 2023 kl. 17.00, hvor mødet afholdes online. 

 

 

 

 

 

 

Dagsorden Ordstyrer Referent: Forsyninger Afbud: 

Lennart Lars Anne Online  


