
Bestyrelsesmøde den 3. - 4. januar 2014 kl. På Nyborg Strand 

Vi starter fredag kl. 15 slutter efter frokost lørdag. Middag kl. 19.  

Deltagere: Dorte Nikolajsen, Helen Gregory, Tove Schack Nielsen, Michelle C. Ebbesen, Charlotte 

Loose, Aase Svansø Schrøder, Marita Kirketofte 

Ordstyrer: Michelle 

Referent: Marita 

Dagsorden lavet af: Dorte Nikolajsen  

O betyder Orientering, B beslutning og D drøftelse. 

Dagsorden Referat 
 

1.  
Godkendelse af dagsorden 

 
Godkendt 

2.  
Godkendelse af referat 

 
Godkendt 

3.  
B 
Konstituering  
Fast punkt ved første møde 
Formand, næstformand 
sekretær samt kasserer, der har 
kontakten til Annette 
regnskabsfører 

 
Formand: Dorte Nikolajsen 
Næstformand:   Helen Gregory 
Kasserer:             Tove Schack Nielsen/Annette Pedersen 
Sekretær:            Marita Kirketofte 
 
Dorte ønsker et triumvirat, som træder i kraft, hvis der skal 
træffes en formandsbeslutning, som Dorte vil drøfte med 1-2 
bestyrelsesmedlemmer før beslutningen tages. Triumviratet 
består af Dorte, Helen og Marita 

4.  
B 
Udvalg og valg til udvalg 
Fast punkt ved første møde 
Vi har følgende: 
Pr. 
PR strategi 
Facebook. 
Bladet 
Hjemmesiden 
Temadage /kurser 

 
PR og PR strategi:  Helen 
Facebook:                Helen og Aase 
Brainstorm: 
Likes/links 
Kontakt til blade, aviser (artikler, læserbreve) Helen vil gerne 
læse indlæg igennem. 
Blande os på eks. konferencer, soc. ministeriet/evidensbaseret 
Helen efterspørger materiale til facebook 
Undersøge juridiske forhold før billede/film lægges på 
hjemmesiden.Undersøge juridiske forhold før billeder og især 
film lægges ind på hjemmesiden eller face book. Det ska være 



helt vandtæt, før vi gør det. 

 
Hjemmesiden: dybde/beskrivende 
Facebook: statements 
Bladet:  Dorte  laver opsætning, Charlotte inspirerer, Marita 
læser korrektur  
Vision: bladet på hjemmesiden med billeder (det er dyrt at få 
billeder i Bladet, derfor kun farver på for-og bagsiden i det 
trykte blad) 
Temadage/kurser:  Michelle/Tove.  
Kontakt til Nyborg Strand: Dorte 
 
Evidens: Michelle, Dorte og Charlotte søger 

5.  
D 
Dorte Nik  
Evaluering af årsmødet. 
Regnskab. Hvordan hang det 
sammen økonomisk? 
Colette?  
Oversættere? 
Workshops? 
Hotellet? 
Generalforsamling? 
B 
Skal vi sende bestyrelses 
medlemmer til Bergen I 
september? 
Hvor mange? 
Hvem? 
Hvad betales? 

 
Økonomi: underskud 25.000. Drøfte pris før Generalforsamling 
Check in:  OK 
Colette:  SUPER. 
Oversættelse:  fint, gav ro. Svært at se, når man sad til venstre. 
Gøre opmærksom på det, når deltagerne skal vælge plads. 
Workshops:  forslag: kamera med til workshops. Positive 
tilbagemeldninger.  Divergerende oplevelser af FIT. Vigtigt med 
kvalificerede/varierede workshops (muligheder for at vælge) 
evt. gentagelser, evt. shoppe kort tid 
Generalforsamling:  drøfte tidspunkt for Generalforsamling, 
konklusion: fortsætte som nu sidste punkt på dagen. Spørge én 
(eller flere) på forhånd om at stille op til Bestyrelsen. 
Bestyrelsen skal være mere tydelig omkring: præsentation af 
Bestyrelsen, hvem der stiller op/genvalg = tydelig ledelse 
Drøftes før indkaldelsen til Generalforsamlingen 

6.  
B 
Forslag fra 
generalforsamlingen 
Jeg har ikke kunnet få de 
forslag, der ligger fra 
generalforsamlingen, men jeg 
sender dem ud, så snart jeg får 
dem tilsendt. 
 

 
Referent vedhæfter svar og de kommentarer Bestyrelsen har, 
sidst i dette referat. 
 
 
 
 
 
 

7.  
B 
Dorte Nik 
Planlægning af forårets 

 
Janne Østergård: aftalen er på plads. 
Kongrescenter Severin: aftale er på plads omkring tidspunkt. Vi 
beslutter, det skal være den ”lille pakke” med frokostbolle, så 



temadag 
Sted? 
Pris? 
Oplægsholderen, hvordan 
lægger vi op til hende? 
Opgavefordeling alias to do liste 
Annoncering? 
Andet? 

vi kan holde prisen nede. Der er frugt/the og kaffe i løbet af 
dagen. 
Prisen: for medlemmer 745 kr. For ikke medlemmer:1.045 kr. 
Tove sætter det på hjemmesiden 
Michelle har kontakten til Severin og Janne Østergård. Beder 
Janne om et oplæg til Marte Meo Nyt. Marita er suppleant på 
de sidst nævnte opgaver. 
Annoncering: Face book: Helen/Ulla 
                         Google: 500 kr/måned Dorte 
                         SL:          Marita undersøger pris/deadline 
Tilmeldingsfrist: 14.04.14. 

8.  
B 
Dorte Nik  
Årsmødet.  
Hvem skal vi have på der? 
Planlægning af rammerne for 
efterårets temadag. 
Hovedoplægsholder? 
Workshops? 
Skal det være på den old 
fashion måde, eller skal vi 
eksperimentere? 
Hotellet er booket. 

Forslag: Joshe Aarts (som efterflg. har sagt, hun ikke har 
mulighed for at komme) 
Forslag:  Kari Vik eller var det Forårets Temadag? 
                Connie Nissen (hvem foreslog det?) 
                Vi har tidl. drøftet Magaretha Brodén 
Andre ideer: Søren Hertz (forårets Temadag)  
Workshops:  Bülowsvej (Helen kender det sted) 
                       Laura  ??(også Helen) 
                       Tove/Ulla om at være selvstændig 
                        Udveksling af erfaringer med teknik 
                        Speed-dating 
                        Erfaringsudveksling inden for flere områder 
                        Senere: FIT 

9.  
D 
Orientering fra to ministre 
Hvordan kommer vi videre? 
Helen og Dorte skal have 
inspiration og medglæde eller 
hvad det hedder? 
Ideer. 

 
Dorte og Helen går videre med kontakten. 
Undersøger også Mærsk Fonden 
Dorte lægger brevvekslingen i Dropboks og sender mail til 
Bestyrelsen, når det er sket. 

10.  
O 
Bladet 
Dorte N Fast punkt orientering 

Steen-Lynge har skrevet en artikel, der vil komme noget om 
teknik, noget fra et Bosted og ref. fra Generalforsamlingen 

11.  
(Udgår denne gang 
Ulla/ Fast punkt 
Pr udvalg) 

 

  
12. a 

OB 
Hjemmeside 
Tove Fast punkt orientering 

 
Se næste punkt. 



B Dortenik 
Herudover en grundig 
gennemgang af hjemmesiden. 
Hvor fungerer den top, 
hvorkan den justeres? 
Evt. tage den sidevis i små 
grupper og så samle sammen. 

12 b 
B 
Dorte Nik  
Mere hjemmeside. 
Sidst aftalte vi: ”Hvis der opstår 
situationer, hvor tove og eller 
Michelle ikke har tid til at lægge 
nyt stof på hjemmesiden med 
det samme skal Dorte Nik have 
besked med det samme. Dorte 
vil så kontakte Bettina og 
foreningen må betale sig fra 
den opgave. Hjemmesiden er 
foreningens ansigt udadtil.” 
Dette punkt må vi have op igen, 
da det ikke fungerer sådan. 
Punktet må være noget med: 
Hjemmesiden. Hvordan får vi en 
god og velfungerende måde at 
opdatere hjemmesiden på? Jeg 
har som formand brug for 
dialog omkring hjemmesiden, 
opsætning og indhold imellem 
møderne. Det er vigtigt med et 
tæt samarbejde og at kunne få 
ting på hjemmesiden med ret 
kort varsel. Hvordan kan det 
strikkes sammen? 

 

Dorte efterlyser dialog om, hvor tingene skal ligge på 
hjemmesiden og tidshorisont omkring, hvornår tingene kan 
blive lagt på hjemmesiden. 
Konklusion: Dorte sender materiale til Tove og Michelle. 
Tove giver besked, hvis hun ikke har tid til at lægge det på 
hjemmesiden inden for en uge. 
Dorte, Tove og Michelle aftaler, hvem der kontakter 
webmaster Bettina, så nyheder kan komme på hurtigt. 
Tove beder også om svar, når hun spørger om ting til 
hjemmesiden. 
Den, der lægger noget på hjemmesiden, sender mail til 
Bestyrelsen, når det er sket. 
Tove og Michelle er stadig under oplæring hos Bettina. Tove er 
obs på og kontakter Bettina ang. tidsforbrug og pris, hvis 
tidsforbruget ikke stemmer overens med det aftalte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Log in koden til hjemmesiden er: medlem MMF2013 

13.  
O 
Økonomi 
Fast punkt 
Regnskab 
Hvor er vi, hvor skal vi hen? 
 

 
Tove orienterer. 
Det skal på som et punkt til indgående drøftelse på mødet i 
februar, inkl. budget, som Tove vil udarbejde. 

14.  
O 
Facebook siden. 

 
Helen efterlyser emner til face book siden 



Michelle og Helen. Fast punkt 

15.  
O 
Orientering om udmeldelser 
Marita. Fast punkt 

 
Der er kommet enkelte nye medlemmer til, så vi har stadig ca. 
420 medlemmer, men afventer betalingsperioden. Annette har 
for nylig udsendt breve omkring betaling.  Erfaringsvis falder 
der altid nogle fra. 

16.  
D 
Hvad drømmer vi om? 
Hvilke tiltag vil være godt for 
foreningen fremover? 
”Fra mødet i september: 
Formen for Foreningens 

arbejde, herunder visioner, 

målsætning, arrangementer” 

 

 
Skal være et af punkterne på mødet i februar 

  

Punkter fra tidligere. Lad 
os beslutte, hvordan vi 
skal have af dem op? 

 

17.  
OB 
Funktionsbeskrivelser for de 
enkelte poster  
Skal ligge i dropbox. 
 

 
SKAL ligge i dropboksen til næste møde. Ellers……………………. 
skal  man bade i Storebælt. Evt. is fjernes af de(n) badende 

18.  
D 
Evidens/dokumentation. 
 

 
Michelle undersøger nærmere, hvad der findes også 
internationalt 

19.  
DB 
Kursuskalender.  
Da vi lavede aftalen om 
hjemmesiden ønskede vi at lave 
en kalender hvor medlemmer 
selv kan lægge kurser ind. 
Hvordan får vi det ? 
 

 
 
Nåede vi ikke. 

20.  
DB: Forventningsafstemning 

til suppleanter 

 

 

Aase er fuldgyldigt medlem, men valgt som suppleant, skal 
derfor på valg igen efter 1 år. 

21.  
D Drøftelse af: Hvordan 

 
Udsat 



bærer vi skriftligheden ind i 

de nye tider? 

22.  
Mødedatoer for dette år 

28/2 -1/3 2014 fredag kl. 17. til lørdag kl. 14.00 på Nyborg 
Strand (Dorte har booket) 
28/8 2014 obs FREDAG 9.30 – 15.30 Nyborg Strand 
3/11 2014 kl. 17.00 Nyborg Strand 

23.  
Evt. 

 

24.  
Punkter til næste møde 

Kursuskalender 
Vedtægter 
Hjemmeside/log in/ web udbyder/oncom.? 

 

 

Svar på spørgsmål til drøftelse ved generalforsamling i Marte Meo foreningen 

1/11 2013. 

Kursiv svar/alm. Bestyrelsens kommentarer. Mgl. Kommentarer skyldes vi ikke 

drøftede det til bunds, men blot gennemgik svaret. 

give Marte Meo nyt liv: 

 Godt med case eksempler i artikelform, en gang imellem fuld case beskrivelse som 

model. 

 Bruge artikler fra internationale tidsskrifter  - oversat forkortet med henvisninger. 

               Elektronisk 

 Elektronisk blad der er dynamisk – links til fra facebook 

 Budget til køb af journalist – fotograf, medlemmer melder ind med emne – ideer, 1 

artikel pr. blad. 

 Billeder – Portrætter af bestyrelsen/præsentation, evt. en af gangen med 

arbejdsområde, visioner for Marte Meo og arbejde i bestyrelsen. 

 Slet case – omskriv til små resume i stedet.  

 Regions folk som er ansvarlige ift. At holde sig orienteret om hvad MM bruges til i 

sin region (opsøgende). 

 

1. Øge det faglige niveau i Marte Meo nyt: 

 Små relevante artikler eller boganmeldelser.  JA 

 Mere udviklings psykologi                                   JA 

 Artikler fra behandlede familier – så de selv skriver – så det ikke altid er fra 

terapeutens vinkel.                                               EVT. INTERVIEW 

 Vis mig din arbejdsplads. 



 Når man hørere om et nyt område hvor MM bliver anvendt så opfordres til at 

beskrive det i MM Nyt, f.eks. Pernille Rougs Tandlæge/læge. 

 At kunne sprælle – (også MM brugt utraditionelt)  KOMMER I NÆSTE Marte Meo 

Nyt 

 Godt med artikler fra oplægsholdere til temadage/årsmøde som appetitvækker. JA 

 Opfordre medlemmerne til at skrive tips til hvordan de holder MM gryden i kog eks: 

Hvordan bruger man IPad til at filme på, ny redigerings programmer? WORKSHOP 

SHOPPING, SPEEDDATING, REDIGERINGSHJØRNE, Charlotte spørger Mette Filskov 

 (Informationer fra L. S. ) Marte Meo Foreningen er ikke en uddannelsesforening, 

men en informations/interesseorganisation, men vi mangler inf. om eks. 

uddannelsen 

 

2. Hvordan får MM Nyt fat i dig som skribent: 

 At det er elektronisk 

 Konkurrence m præmie, deltagelse i nordisk kongres: Beslutning:  gevinst: gratis 

deltagelse i Årsmøde. Krav til artikel: 2 A 4 sider. Marte Meo relevant, af et vist 

fagligt niveau. Eks.: praksis erfaring, teoretisk, hverdagsbeskrivelser, refleksioner, 

interview med familier. Dorte vil  bringe dette i det kommende blad . 

 Skriv hvad der er brug for 

 Informationer fra L.S.  

 

3. Hvordan får foreningen flere medlemmer: 

 Personligt medlemskab gratis det første år, efter MM uddannelsen. 

 Supervisorers skal opfordre ti l medlemskab – personligt og institutioner. 

 Få de 4 licensens supervisors til at gøre mere opmærksom på foreningen – det er 

dem der har mest kontakt med de nyuddannede.  

 Et brev fra foreningen når terapeuterne er uddannede – eller et tillykke kort med 

indmeldelses kort. Ja, annonce 

 Informationer i fagblade eller uddannelsessteder  

 Fortæl mere om nyheder/hvad man med fordel kan blive klogere på ved temaer  gf., 

N.K. mm. 

 Mere aktivitet i forhold til uddannelsessteder. 

 Ud i medierne  - fagblade  

 Hvor mange terapeuter er ikke medlemmer af foreningen?, Hvad er et realistisk 

mål?  

 Var det muligt at foreningen fik besked om nyuddannede terapeuter fra Maria Arts  

 Kunne man sende et infobrev/mail ud til nyuddannede Marte Meo terapeuter.  

 



Forslag:  

Der er stadig stigende krav om at efteruddannelser skal angive /udløse ECTS point. Vil bestyrelsen 

arbejde på at det også kommer til at gælde MM terapeut udd.? 

God folder om Marte Meo udkommer og kan indhentes   - ses i Marte Meo nyt. 

Er der spændende snitflader med andre? 

Fx: Marte Meo & coaching 

Billigere temadage, så flere medlemmer har mulighed for at deltage (evt. nedprioritere lokation og 

forplejning) 

 

Tak for jeres store arbejde i bestyrelsen  

 

 

 

 

 


