Dagsorden

Foreningen Generel Pædagogik

Mødet starter kl 10.15

Foreningen Generel Pædagogik
Stiftende generalforsamling d. 24. juli 2017

Referat
Ved den stiftende generalforsamling var 8 til stede:
Andreas Simonsen Jakobsen, Jacob Clausen, Julie Svendborg, Julie Tiedt, Kristina
Hvidberg, Markus Krarup, Rasmus Lillemose, Sarah Elkjær.

In absentia
Cecilie Beck, Jeppe Iversen, Kirsten Solvang.
1. Valg af dirregent

Som dirregent vælges: Jacob Clausen

2. Valg af referent

Som referent vælges: Rasmus Lillemose

3. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden

Med tilføjelse af punkt 10, fastsættelse af kontingent, godkendes indkaldelse og dagsorden.

4. Diskussion af foreningens berettigelse

Efter en debat i plenum fastsættes foreningens berettigelse i at være et internt netværk men
mulighed for erfaringsdeling og sparring. Et fællesskab med mulighed for fordybelse i det
pædagogiske akademiske felt.
Foreningen kan styrke opmærksomheden på uddannelsen i forhold til arbejdsmarkedet, aftagere og
fremtidige studerende. Med en finger nede i uddannelsen, skal foreningen være en aktiv spiller i
forhold til uddannelsen.
Foreningen skal byde på kurser, oplæg og arrangementer, af akademisk karakter.
Foreningen kan være facilitator for sparring for jobsøgende eller medlemmer med et ønske om at
publicere.

5. Beslutning om opstilling in absintia vil tillades ved den stiftende generalforsamling

Dette godkendes på baggrund af tilkendegivelser af personer der ikke kunne være til stede, der skal
udfylde poster jf. foreningens vedtægter. Herunder kassererposten samt suppleantposterne.

6. Beslutning om vedtægter

Til vedtægterne er følgende kommentarer og ændrings- og redaktionelle ændringsforslag:
§ 2.4. Tilførelse af ordet ‘herunder’
Generel Pædagogik, skal i teksten stå med stort G og P
§ 4.9 Vælges for et år, og har ret til genvalg…
§ 7 . 2 Indmelding er gennemført når kontingent er betalt og påkrævede informationer er
sendt til bestyrelsen.
§ 8 Arrangementer
Bestyrelsen offentliggøre efter behov arrangementer på sin hjemmeside og øvrige relevante
platforme

7. Budget

Det besluttes at budgettet skal udarbejdes af konstituerede kasserer og rundsendes til bestyrelsen
til godkendelse. Dette budget skal strække sig fra generalforsamlingen og frem til den ordinære
generalforsamling.
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8. Beslutningspunkter
A. Valg af foreningens navn

Forslag fremstilles:
• Foreningen for Generel Pædagogik
• Generel Pædagogisk Forening
• Foreningen Generel Pædagogik
Heraf vælges sidstnævnte: Foreningen Generel Pædagogik

B. Regnskabsår og kontingentperiode

Regnskabsåret og kontingentåret besluttes at følges og ligge fra 1. aug. - 31. Juli.

C. Hjemmeside

Det besluttes at foreningen skal have en hjemmeside på domænet
www.generelpaedagogik.dk Det skal undersøges om det kan skrives med ‘æ’ i stedet for
‘ae’. hvis muligt skal dette anvendes (Det skrives som anført med ‘ae’ RED.)

9. Valg af:
A. Bestyrrelse

Til bestyrrelse opstilles og vælges:
• Jacob Clausen
• Julie Svendborg
• Julie Tiedt (stud. rep. fra Uddannelsesnævnet, jf. vedtægterne)
• Kirsten Solvang (in absentia)
• Kristina Hvidberg
• Maja Schow Hansen (in absentia)
• Rasmus Lillemose
• Sarah Elkjær

B. Suppleanter

Til Suppleanter opstille/s og vælges
• Cecilie Beck (in absentia)
• Jeppe Iversen (in absentia)

C. Revisorer

Til Suppleanter opstille/s og vælges
• Andreas S. Jakobsen
• Markus Krarup

10. Fastsættelse af kontingent

Kontingentet fastsættes til 300,- for indeværende år. Således jf. vedtægterne er kontingentet for
medlemmerne som følger:
• Lønmodtagere: 300,• Arbejdsløse: 200,• Studerende og pensionister: 100,-

11. Eventuelt

Der takkes for et godt møde, med god ro og orden. Det er dejligt at opleve en stærk opbakning til
stiftelsen af foreningen.

Referatet er godkendt af Bestyrelsen
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