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Formandens beretning 2014  
Vi har valgt at gøre det lidt anderledes i år som en følge af den fladere struktur, som nu er 
dagligdag i bestyrelsen. I stedet for, at jeg siger alt, supplerer vi i dag hinanden, så de har der 
ansvar for et område, også fortæller om det. 
 
 
Dorte Nikolajsen 
Arbejdet i bestyrelsen. 
Vi har mødtes 4 gange samt temadag, det vil sige 5. Vi havde så mange punkter ved det første 
møde, at vi besluttede at lave to overnatningsmøder og havde så længere periode til næste møde. 
Det fungerede rigtig godt med de to overnatningsmøder, vi fik nået meget . Bagsiden var, at der 
gik alt for lang tid til det 3. møde. Vi skal ses, tale sammen for at holde gang i den. Som konsekvens 
af det, har vi afprøvet skype møde, som fungerede godt, selvom teknikken ikke var fantastisk. Det 
er klart noget, vi vil gøre indimellem face to face møderne.  
Vedtægterne ligger klappet og klar, nu er det op til jer, om vi skal have dem. 
Vi er godt i gang med at beskrive de enkelte poster i bestyrelsen. Sætte ord på, hvad arbejdet som 
f.eks sekretær indebærer. Fordelen ved at gøre det er, at nye og gamle i bestyrelsen ved og kan 
huske, hvilke områder den enkelte post har ansvar for. Ulempen ved en sådan beskrivelse kan 
være, at det bliver fastlås, at man ikke kan rokke på arbejdsopgaverne , fordi de ligger i det 
”ministerium” det nu ligger. Som stemningen er i bestyrelsen nu, er jeg ikke bange for 
fastlåsheden, vi kan fint rokke rundt på brikkerne ved behov. Så lige nu er tydeligheden for nye det 
vigtigste. 
Et eksempel på fleksibiliteten er formands og næstformandsposterne. Jeg tager sjælden 
beslutninger helt alene, når der er en flad struktur er det vigtigt at reflektere. Så drøfter jeg det 
enten med Helen, som er næstformand eller med Marita, som er sekretær. Der står ingen steder, 
at vi er et triumvirat, men det er virkeligheden. 
Vi har været uden for landets grænser i Marte Meo regi. En har været i Freiburg i Tyskland til en 
stor konference. Og 3 har været sendt af sted til Nordisk Kongres i Bergen. Fagligt har det været 
udbytterigt og vi har fået ideer til kommende arrangementer og lært om de andre landes 
organisationer. 
Vi har vedtaget at afsætte et beløb til en art fond, hvorfra man kan søge mindre tilskud til Marte 
Meo arrangementer. Rammerne er endnu ikke besluttet. 
 

Økonomi 
Vi er 420 medlemmer præcis som  sidste år. 
Vores kassebeholdning er lidt mindre end sidste år. Det har været et år hvor vi har prioriteret 
rejseaktiviteter og derudover har der været mindre underskud på de arrangementer vi har lavet. 
Da vi har penge på kontoen sover vi trygt alligevel, men på lang sigt kan vi ikke altid bruge flere 
penge end vi tjener, det er købmandsregning. 
Derfor er vi også glade for at der har været så mange i dag, vi vil gerne lave arrangementer, der 
tiltrækker deltagere. 
Regnskabet gennemgås senere af Tove Schack Nielsen. 
 

Næste års temadag bliver den 6. Maj i Middelfart. 
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Næste års årsmøde er den 6/11 2015.  
Der har vi en aftale med Josje Aarts, så hun bliver næste års hovedoplægsholder. 
 
Ulla Liedmose 
 
Facebook  
Der har været mere aktivitet på Facebook og der kommer løbende tilslutning på siden. Det vil sige, 
at vi kommer ud til mange flere mennesker på de sociale medier - det er godt da vi meget gerne vil 
være mere synlige. Vi håber at kunne få mere dialog på siden og mere deling af succes oplevelser i 
det faglige arbejde med Marte Meo i hverdagene. 
 
Helen Gregory 
   Samarbejde med formanden 
Vi har arbejdet tæt sammen om, at løse de opgaver der bliver stillet os. Vi har holdt møder 
omkring, hvordan vi kan få Marte Meo mere i fokus og særligt hvordan det bliver evidens 
godkendt. Det kræver en lang sej gang, som vi gerne tager op og vender fra flere vinkler. Det er 
vigtigt at tænke alle faggrupper ind, da vi kommer fra hver vores giver det en god dynamik. 
 
Marita Kirketofte 

Nyhedsbrev  / sekretæren 
Det har givet nogle udfordringer at sende besked ud til medlemmerne via mails, da ikke alle 
tænker på at give besked, når I ændrer e-mail adresse .Før indmeldelserne skete via hjemmesiden 
fik vi ikke pr. automatik e-mail adressen, så der mangler stadig nogle stykker. Men 
gennem opfordringer i Marte Meo Nyt og tjek i forbindelse med tilmelding til Årsmødet er 53 
ændringer i div. oplysninger blevet ajourført. 
Derfor: (har du ikke fået mail, har vi ikke din rigtige mailadresse. Kom og få den rettet.) 
Så har jeg været så heldig, at have travlt den sidste måned, fordi jeg bekræfter modtagelse af 
tilmeldinger til arrangementer som dette årsmøde, og det er mig, der har sendt mails med 
deltagerlister og program ud før mødet. 
Jeg har også skrevet referaterne fra møderne, de ligger i dropbox og er let tilgængelige for 
bestyrelsesmedlemmerne. 

Charlotte Loose 
Dokumentation og evidens 

Et punkt, som er under udvikling. 
Målet er, at undersøge, skaffe og indsamle viden om Marte Meo projekter i Danmark og i verden 
(vi har været i Freiburg, Norge og Dublin), og lægge det ud på hjemmesiden. Det er en 
anerkendelse at se, at socialstyrelsens – inspirationskatalog, har Marte Meo metoden beskrevet 
som en metode med effekt på linje med de andre forældreprogrammer.  

 
Næste års temadag den 6/5 2015 

Kerstin Moberg kommer til næste temadag og holder foredrag. 
Kerstin Moberg er professor i fysiologi og en meget efterspurgt underviser og foredragsholder i 
både Sverige og USA. Med udgangspunkt i videnskabelig forskning vil Kerstin Moberg præsentere 
og beskrive oxytocins betydning for blodtryk, stress og smertetærskel samt hvorledes berøring, 
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opmærksomhed og omsorg påvirker mængden af oxytocin i kroppen. Så det bliver en dag, der har 
fokus på, hvorfor det vi går og gør, er godt. 
 
  
Tove S. Nielsen 

Hjemmesiden  
Tove har sammen med Michelle været ansvarlig for foreningens hjemmeside, vi holder den 
opdateret og brugervenlig. Der har været nogle problemer med indmeldelses og tilmeldings 
blanketterne. Vi er nået til den konklusion, at den computer hvorfra der tilmeldes skal have den 
sidste opdatering fra Java. Desuden kan der fra kommunale computere eller kommunale mail 
adresser, være spærringer som vanskeliggør tilmeldingen. Vi opfordrer derfor alle til at tjekke 
dette, hvis der opstår problemer og ellers henvende sig til os. 
Vi har også arbejdet med at få vores kalender op at køre, men har haft problemer med at få 
sikkerheden i orden. 

Kalenderen skulle gerne meget snart komme til at virke på den måde, at alle medlemmer kan 
henvende sig, og få en kode til ind logning i kalenderen, og indskrive deres offentlige Marte Meo 
arrangementer, med henvisning til hvor der kan hentes yderligere information og tilmelding. 
Dette vil bevirke, at alle kan få et overblik over alle offentligt tilgængelige Marte Meo 
arrangementer i Danmark. 
Så snart det kører får alle medlemmer en mail om dette. 
 
Michelle Ebbesen 

Temadag 
Som ansvarlig for temadagen har jeg stået for kontakt til oplægsholdere-senest Janne Østergaard 
Hagelquist, som kom og holdt et forrygende oplæg i foråret. Vi stræber efter at finde interessante 
oplægsholdere med nye vinkler i forhold til Marte Meo. Med til denne opgave hører også at finde 
egnede steder til afholdelse af temadage, der fungerer og er til rimelig pris.  
Med "Severin" i Middelfart har vi fundet et sted, som matcher dette. Næste års temadag bliver 
som sagt d.6.maj med Kerstin Moberg som foredragsholder. Sæt kryds i kalenderen - det bliver en 
fantastisk dag. 
 

Dorte Nikolajsen 

Bladet   

Bladet er som de andre år udkommet 4 gange.  
Bladet har, når vi selv skal sige det, fået et fagligt løft. Vi har ikke længere mange lange 
eksamensopgaver, men derimod enkelte med specielt indhold.  
Vi har fået tilsendt stærke faglige artikler om Marte Meo. Tak for det.  
Det er lykkedes os, at have artikler rettet mod de kommende arrangementer og derudover har 
bladet båret præg af medlemmernes aktiviteter, vi har i år fået flere og bedre artikler end 
tidligere.  
Bestyrelsens rejser i Marte Meo verden har også præget bladet, så alt I alt synes vi at det på 
indholdsdelen har fået et løft. 
Så derfor: Bliv ved med at sende artikler og ideer, vi ønsker et levende og lærende blad. 
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Arbejder du på en Marte Meo arbejdsplads, så please send os en lille beskrivelse til bladet. 
Bladet har deadline: 1/3, 1/6, 1/9, 1/12 

Selvom vi har fået flere artikler end tidligere, er det ikke alt, der er lykkedes. På sidste års 
generalforsamling fik vi opfordring til at lave konkurrence om gratis deltagelse I arrangement for 
at skrive en artikel. 
Derfor udloddede vi en gratis deltagelse I årsmødet  - mod en artikel.  
Vi har også tidligere tilbudt virkelige gode Marte Meo bøger mod at skrive en anmeldelse. 
Det er bedre end at tippe, at deltage i disse konkurrencer. Havde du deltaget I en af dem, ville du 
have vundet, med 100% sikkerhed. 
 

Uge 11 
Ved supervisormødet i marts i år blev der besluttet, at lave øget fokus på Marte Meo i uge 11  
2015. 
Det er et non profit tiltag, hvor alle Marte Meo er kan lave store og små events rundt om i landet.   
Alle arbejder gratis, lægger selv tid og transport til. 
Dette har bestyrelsen besluttet at støtte med penge (20.000 kr.) til reklame og andre fremstød, 
ligesom der deltager to fra bestyrelsen i styregruppen. 
Uge 11 vil komme på hjemmesiden 

 
Visioner:  

At vi kommer længere ud i Danmark, at mennesker nedefra og oppefra ved, hvad Marte Meo er, 
og hvad vi kan.  
Uge 11 vil vi gå ind i og være en del af for derigennem at synliggøre Marte Meo. 
Evidens. Vi vil arbejde videre med at samle de Marte Meo undersøgelser, der er lavet i Norden - i 
Verden. 
Vi vil  fortsat skabe vidensrum hvor Marte Meo bliver koblet med teorier og praksis. 
At vi får flere medlemmer. Derfor har vi besluttet, at gøre forskellen mellem ikke medlemmer og 
medlemmer større på vores kursusdage, det skal være attraktivt, at være medlemmer. 
Vi vil fremover ud over de 4-5 møder om året – mødes på skype indimellem. Vi har opdaget, at der 
sker mest, når vi holder kontakten tæt og vi har simpelthen ikke tid til at mødes oftere. 
  

Fremtid 

Det er dejligt igen I år at kunne sige: Vi er et godt team. Vi arbejder godt sammen, er flittige og har 
det rart sammen. Vi har fundet rollerne. Jeg er ikke sikker på at det star lysende klart, hvad ens 
rolle er I begyndelsen af en periode, men det er tydeligt, at efter en tid I bestyrelsen får alle nogle 
roller, tager ansvar. Det er virkelig dejligt at mærke, vi er et team. 

Der er 4 som genopstiller til valget  og 1, der skal videre. 

Åse, du har valgt at fokusere på andet bestyrelsesarbejde efter 1 år som suppleant. Tak for nu. 

Hvis de nye vedtægter bliver vedtaget, er dette afslutningen på verdenshistorien sidste 
formandens beretning i Marte Meo Foreningen i Danmark. 
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Tak for i år. 

Dorte Nikolajsen, november 2014 

 
 
 


