Mindfulness Foreningens generalforsamling d. 8.april 2017
Referat


Velkomst ved formanden. Der byttes af praktiske årsager om på rækkefølgen af nogle af punkterne
på dagsordenen



Valg af dirigent: Alice Kjeldsen



Valg af referent: Kirsten Knage



Valg af stemmetællere: springes over, da antallet af fremmødtes stemmer kan tælles uden valgte
stemmetællere



Fremlæggelse af regnskab, spørgsmål og godkendelse af regnskab v/kasserer Gitte Bak:
Resultatopgørelsen og regnskabet godkendes. Kontingentet forbliver uændret.



Valg til bestyrelsen:

Ann Rosental er på valg og ønsker ikke genvalg. Generalforsamlingen takker for hendes store indsats.
Der vælges efter ønske fra bestyrelsen ikke et nyt medlem, da der er tilstrækkeligt antal medlemmer i
bestyrelsen. Gitte Bowman Bak er på valg - genvælges .


Formandsberetning v/ Birthe Moksha:

Formanden beretter om årets gang - med udgangspunkt i forandringer. Formandsberetningens
oplysninger om, at lærerne på foreningens hjemmeside skal være universitetsuddannede, medfører
kommentar til denne del af formandsberetningen. Formanden minder om, at det blev besluttet på
sidste års generalforsamling og at bestyrelsen indtil videre bakker op om dette. Et bestyrelsesmedlem
og et menigt medlem deltager i internationalt arbejde i EAMBA vedrørende fremtidige krav til
læreruddannelsen og bestyrelsen afventer udmeldingerne derfra.
Benita uddyber formandsberetningen med oplysning om arbejdet, der er lavet med MBSR manifestet ”Virker mindfulness?”, der er lagt på hjemmesiden.
Formandsberetningen godkendes med applaus.


Valg af suppleant og revisor:

Valg af suppleant er ikke aktuelt. Det vedtages at benytte den nuværende eksterne revisor til både
intern og ekstern revisor fremover.


Visioner for Mindfulnessforeningen 2017-18:
Mindfulnessforeningen har planer om at deltage på Excalicare`s (børnecancerprojekt)
summercamp med indlæg.

Det er Mindfulnessforeningens ønske at få MBSR godkendt som et tilbud i det offentlige
sundhedsvæsen på lige fod med, hvad det er nogle steder i udlandet, f.eks. i England.
Vi er vidende om, at der arbejdes på dette fra anden side, men foreningen vil også gerne arbejde på
at fremme sagen. Der brainstormes derfor om vores muligheder for bredt at påvirke
beslutningstagerne indenfor sundhedsvæsenet.
Indkomne forslag: ingen
Eventuelt: intet

