
Bestyrelsesmøde den 29./8 – kl. 9.30 til 15.30  2014 på Nyborg Strand 

Deltagere Dorte Nikolajsen, tove Schack-Nielsen, Charlotte Loose, Michelle Ebbesen, Åse 

Schrøder, Marita Kirketofte 

Valg af ordstyrer: Charlotte 

Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt.                                                                                          

OBS: jeg har lavet en mappe i dropboks til  ”referater ikke godkendt” (Marita) 

Referent:  Marita 

Dagsorden lavet af: Dorte Nikolajsen 

Dagsorden Godkendt  

1. D B 
Årsmødet 2014.   
Vi har Søren Hertz 
Jeg tror vi har to workshops. 
Det hele skal planlægges og 
flere workshops skal til. 
To do liste laves 
 

Åse har skrevet på facebook, at MM Foreningen efterlyser 
workshops. 
Jane Larsen fra ressourcepædagogerne i Greve, har reageret på 
dette og vil gerne holde en workshop om ”boosterfunktionen” 
hvor det ofte er Marte Meo elementerne, der benyttes i 
vejledningen. Vi takker Ja til dette tilbud. 
Derudover har vi flg. Workshops: 
Om Demens, Hanne Hovmand Olsen, Odense Kommune 
Om Marte Meo brugt i Kenya, Charlotte 
Flg. forslag 
Børnehave i Viborg, der arbejder med MM (Marita kontakter) 
Vuggestue på Amager, der arbejder med MM (Åse kontakter, 
hvis ikke Marita kan få en aftale) 
Skoleprojekt i Roskilde ved Inger Hartelius (Dorte kontakter) 
Kirsten Bork emne? (Dorte kontakter) 
Program: 
8.30 -9.30 Indtjek 
9.30 Velkomst v. Dorte 
9.35 – 11.45 Søren Hertz inkl. tid, hvor deltagerne kan 
”summe”lidt + stille spørgsmål. 
11.45 – 13.00 frokost 
13.00 – 14.15 Workshops 
14.30 – 15.30 Generalforsamling (følger skabelonen i 
vedtægterne) 
På valg: Michelle modtager genvalg 
               Ulla             modtager genvalg (suppleant) 
               Marita       modtager genvalg 
               Åse             modtager ikke  genvalg (suppleant) 



Helen modtager genvalg 
15.30 afslutning 
 
Annoncering i SL  
Kontakte Socialrådgivernes blad ang. omtale/annoncering 
Mail til medlemmer ca. 1 md. før Årsmødet 
Marita ansvarlig for disse punkter 
Hjemmeside 
Facebook omtale en worksshop/uge (Åse) 
Google (Dorte)                 
 

2. O 
Fast punkt 
Bladet 
Dorte N 
Har intet til kommende blad vil 
meget gerne have en fed 
artikel. 
Vil skal have artikler fra Bergen 
med i det så spids blyanten alle 
der skal derop. 

 

Deadline 01.09.  
Vi fordeler workshops imellem os og skriver ref. til Bladet 
Åse:   workshop 1 (Åse deltager gennem sin arb.plads) 
Dorte: workshop 6 
Marita: Marias oplæg + workshop 8 
Tove:  Sissel + en workshop 
Helen: coaching, MM In dementia care (dette besluttet af 
deltagerne i dagens best. møde) 
 
Workshopsoplægsholdere på Årsmødet på Nyborg Strand, skal 
sende et kort oplæg om deres workshop til Dorte 
 

3. O 
Ulla/ Fast punkt  
Pr udvalg 

 

Ulla er syg, derfor udsættes punktet 

4. OB 
Fast punkt Hjemmeside 
Tove 
Kursuskalender 
Login  
Hvornår skal de forskellige 
møder på hjemmesiden, evt. 
lave et årshjul? 
 
 

 

2 Harddiske er indkøbt, bliver opdateret snarest. 
Årsmødet forstørres på hjemmesiden. 
Janne Østergaard skal væk fra forsiden 
Kalender: medlemmerne skal have en kode for at koble sig på 
kalenderen. Tove vil tjekke en gang/måned for at se om 
indholdet er MM relevant + de, der lægger noget i kalenderen 
SKAL linke til MMF 
Det er muligt for Bettina, (som laver hjemmesiden), at lave en 
update, som betyder, at en besked derigennem kan sendes til 
alle medlemmer 
Årshjul d.v.s. opdatering på Hjemmesiden: 
15. januar lægges forårets Temadag på hjemmesiden (omtale 
af oplægsholder, sted, tid, pris og tilmelding) 

15. juni lægges Årsmøde, Generalforsamling på (omtale af 
oplægsholder, sted, tid, pris og tilmelding) 
Kvartalsnotitser om Bladet. Tove og Michelle laver tekst i 
samarbejde med Dorte. Derefter omtale på Facebook 
Michelle vil gerne lægge film ind eks. med elementerne. 



Der udveksles ideer/tanker om hjemmesiden/facebook. Eks. 
artikler kan linkes fra hjemmesiden til facebook på pdf filer. 
 

5. O 
Fast punkt 
Økonomi 
Tove 
Budget 
Hvor er vi hvor skal vi hen? 

 
 Da kassereren holder ferie har Tove ikke fået de seneste tal. 
Tove sender en mail til Bestyrelsen, når de er kommet fra 
kassereren. 

6. O 
Fast punkt 
Facebook siden. 
Hvem kan tage det i stedet for 
Helen, som ikke kommer? 
 

Åse tog opgaven. 
Første spørgsmål, der blev drøftet: Hvad vil vi med Facebook? 
Vi vil inspirere både med personlige oplever og i Marte Meo 
regi, eks. fortælle om oplevelser med Marte Meo, insp. fra 
litteratur, hvad rører der sig internationalt. Opfordre 
medlemmer til at skrive på Facebook om deres 
erfaringer/oplevelse. 
Der er enighed om, at Bestyrelsen skal skabe liv på Facebook. 
Skrive appetitvækkere fra artikler, d.v.s. henvise til Marte Meo 
Nyt 
Skrive eks. ”jeg glæder mig til….” 

7. O 
Marita. Fast punkt 
Orientering om udmeldelser 

 
Der er 405 medlemmer. Ingen har aktivt meldt sig ud. Faldet er 
sket ved manglende indbetalinger i febr./marts. 
Der kommer stadig nye medlemmer.  
Jeg er i gang med at få overblik over indmeldte, som ikke har 
betalt.  Jeg har sendt mail til nogle stykker, hvoraf få har svaret 
positivt, at de ønsker medlemskab, andre har ikke reageret 
(men måske betalt) Har kontaktet kassereren, for at vi sammen 
kan finde en enkel måde at få overblik 

8. DB 
Dorte 
Næste forårs temadag 
Der skal findes oplægsholder og 
der skal bestilles lokaler det 
hele skal tilrettelægges så det 
kan komme på hjemmesiden og 
i bladet 

 
Første forslag: Kerstin Uvnas-Moberg, som har forsket i 
oxytocinets betydning for den følelsesmæssige og sociale 
tilknytning. Oxytocinet fremmer afspænding, ro og hvile. Har 
skrevet bogen: ”Afspænding, ro og berøring.”  
Da ref. skrives, har Kerstin sagt ja til at komme i maj måned 
2015. 
Øvrige forslag (lægges i Dropboks)  
Lars Sørensen. Bogen: ”Når skam fører til sjælemord.” 
Margaretha Broden (Sverige) har arbejdet med sårbare 
gravide/nybagte mødre,  bl.a. skrevet: ”Mor og barn i 
Ingenmandsland” 
Dorte har navne på gode oplægsholdere fra Freiburg. 
 

9. Nordisk Kongres.  
Der deltager 4. 

 
 



Hvad skal vi have aftalt inden 
Bergen? 
Der skal skrives artikler. 
Hvordan fordeler vi det? 

Se under punkt 2 Bladet. 
 
 

10. O 
Orientering om Helen og 
Dortes tanker og arbejder. 
Vi har mødtes med Steen Lynge, 
det var spændende. 
Ideer fra denne samtale: 
Vi skal ændre sproget omkring 
Marte Meo.  DN fortæller om 
det.  

 
Dorte gav ref. af hendes og Helens møde med Steen Lynge. 
Omkring evidens, siger Steen, at det lukker nogen inde andre 
ude. Steen foreslår vi skal være åbne omkring 
evidens/undersøgelse. Evidens kan i hans forståelse også være 
erfaringsbaseret. Dokumentation fra teorien og ”det virkelige 
liv” er ligeværdige. 
Ide til Facebook og hjemmesiden: små, korte sætninger om 
erfaringer/oplevelser med Marte Meo. 
Vi havde en lang drøftelse af sproget eks. Marte Meo 
Metoden/programmer. Det kan hedde: Marte Meo. Også 
Marte Meo terapeut diskuterede vi, et forslag er vejledere. 
Begrebet terapeut/vejleder/internationalt brug af ord. 
Steen foreslog ”gå hjem møder”. Alle selvstændige i Marte 
Meo regi inviteres til inspirationsdag.  
Supervisortræf, som festival. (forslag som lægges i Dropboks)) 
Dorte og Marita laver drejebog til ”gå-hjem-møder” Tove, 
Michelle og Charlotte kommer evt. med senere. 
 

11. Freiburg: Dorte 
Nikolajsen 

 O 

Dorte fortæller om spændende og inspirerende dage. Maria 
Aarts var på en formiddag, Simone ? holdt oplæg om 
tilbagemeldinger til børn, også Christian ? havde et interessant 
oplæg. Alle på højt niveau. Også workshops’ne var spændende. 

12. Evidens O 
Michelle og Charlotte fortæller 
om deres undersøgelser 
omkring evidens 
 
 

 
Michelle har fundet en del artikler, som er lagt i Dropboks. Vi 
drøftede: artikler links på hjemmesiden til disse + omtale på 
Facebook, vidensdeling. 
Kontakt til Servicestyrelsen. Marte Meo anerkendes som 
evidensbaseret, Jytte Birk Sørensen. Evt. Socialstyrelsen. 
”Viden til gavn”   
Charlotte orienterer om et projekt i bl.a. Slagelse, hvor Rambøll 
har været med i dokumentationen. Ref. også fra turen til 
Irland, hvor Marte Meo er anerkendt 

13. Gennemgang af 
dropbox 

O D 

Udsættes. 
Marita vil prøve at systematisere den mere. 

14. Visioner 
D 

 
Udsættes 

15. Funktioner, 
funktionsbeskrivelser 
og drøftelse af, hvad 

 
Vi gennemgik og tilrettede: 
Sekretærfunktion 



det betyder. 
Fra sidst og efter ønske fra 
Charlotte 
DB 

Formandens funktion – der kommer tilføjelser senere 
Hjemmesidefunktion 
Facebook funktion 
 

16. Møde frekvens. 
Hvordan holder vi 
gryden i kog? 

Dorte 
DB  

Det var en god beslutning at holde 2 møder med overnatning, 
men der er gået for lang tid mellem møderne siden, hvilket har 
betydet, at ”gryden ikke er blevet holdt i kog”. Møderne skal 
fordeles mere ligeligt hen over året, vi tilstræber 4 – 5 
møder/år. Skype max 1 time, de mdr. vi ikke holder 
bestyrelsesmøder. Vi aftaler at Skype den 1. oktober kl. 20.00 

17.  D 
Evaluering af Forårets 
Temadag med Janne 
Hagelkvist Østergård  
 
 

 
Stedet (Severin) fung. godt. Michelle oplevede god 
kommunikation og høj grad af fleksibilitet fra mødestedet 
Indhold: Janne Østergård, god omsætning fra teori til praksis, 
god sammenkobling til Marte Meo 

18. evt.  
 

Tove har ikke kunnet få regnskabet, da Anette holder ferie. 
Marita kontakter Anette og beder Anette orientere 
Bestyrelsen, før hun holder ferie. 

 

 

 

 


