
 
 

 

 

 

Program for FORSA Generalforsamling d. 10. september 2020 kl. 15.30 til 19.30, VIA University 

College lokale C3.42, Ceresbyen 24, 8000 Århus 

 

Kl. 15.30  Ankomst 

 

Kl. 16-17  Oplæg og dialog v/ Helene Oldrup, ph.d. og cand.tech.soc., Chefkonsulent i Lev 

uden Vold    Tema: Vold i nære relation – forskningsperspektiver.  

 

Kl. 17  Vi byder på mad og drikke 

 

Kl. 17.30  Generalforsamling med nedenstående dagsorden inkl. indkomne forslag 

 

 

Dagsorden 

 

Dagsordenen er udformet med afsæt i § 4 i Forsa’s vedtægter.  

 

1. Valg af dirigent 

 

2. Bestyrelsens beretning – fremlægges på selve generalforsamlingen 

 

3. Indkomne forslag 

a. Der er ved deadline d. 17. august 2020 ikke indkommet forslag, der skal behandles 

under dette pkt.  

 

4. Regnskab og budget samt fastsættelse af kontingent 

 

5. Valg  

På generalforsamlingen vælges en formand og mindst seks og max. otte 
bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter og en revisor jfr. vedtægternes § 4.  
Bestyrelsen opfordrer interesserede medlemmer i at overveje indtrædelse i bestyrelsen 

  
Følgende er på valg 2020: 

 

Formand Vibeke Bak Nielsen – modtager ikke genvalg 

 

 

Bestyrelsesmedlemmer der er på valg – vælges for to år. 

http://forsa.dk/


Pernille Wisti – modtager ikke genvalg som bestyrelsesmedlem, men stiller op som 

suppleant. 

Karin Brantbjerg – modtager ikke genvalg som bestyrelsesmedlem, men stiller op som 

suppleant. 

Dragana Radic – modtager genvalg  

Vivi Imer Hansen – modtager ikke genvalgvalg 

Vibe Larsen – modtager ikke genvalg 

 

Opstiller til bestyrelsen - Forsa bestyrelsen har fået henvendelse fra:  

 

Anne B. Frederiksen cand.scient.soc. lektor, samfundsvidenskab 

socialrådgiveruddannelsen professionshøjskolen Absalon 

 

Helene Oldrup ph.d. og cand.tech.soc., Chefkonsulent i Lev uden Vold 

 

Edda Luth cand.soc., adjunkt og uddannelseskoordinator, VIA efter- og videreuddannelse 

 

To suppleanter – vælges for et år 

Berit Hein – modtager ikke genvalg 

 

Opstiller som suppleanter  

Pernille Wisti 

Karin Brantbjerg 

 

Valg af revisor 

Revisor Jane Blaabjerg Boyton 

 
Medlemmer med observatørstatus 
Ifølge § 5 i vedtægterne kan bestyrelsen supplere sig selv med op til to studerende som 
observatører fra henholdsvis grunduddannelserne i socialt arbejde og/ eller 
kandidatuddannelsen i socialt arbejde. Bestyrelsen kan ligeledes supplere sig med op til to 
institutionsmedlemmer med observatørstatus. 
 

Institutionsmedlem Esben Kullberg, direktør i Ligeværd– udtræder 

 

Barbara Eysturoy, SDS – fortsætter 
 

 

6. Eventuelt 

 

 

 

 


