Referat af FOLAs Forældrenes Landforenings
generalforsamling
12. marts 2016.
Dagsorden/program for generalforsamling:



Kl. 11.00 velkomst



Valg af dirigent



Valg af referent



Formalia, herunder godkendelse af generalforsamlingens forretningsorden



Bestyrelsens beretning



Debat om bestyrelsens beretning



Fremtidigt arbejde samt debat



Regnskab 2014 og regnskab 2015



Indkomne forslag (ingen)



Budgetter (2016, 2017, 2018)



Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter



Valg af kritiske revisorer



Eventuelt



Kl. 17.00 Generalforsamlingen afsluttes

Valg af dirigent: Sven Arne Steffensen.
Valg af referent: Lotte Hansen
Generalforsamlingen blev konstateret rettidigt indkaldt med mere end 6 ugers varsel.

Bestyrelsens beretning (se også den skriftlige):
v/Dorthe Boe Danbjørg.
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Siden generalforsamlingen i 2014 har vi i høj grad arbejdet med en flad struktur. Vi har i høj grad
uddelegeret opgaver til alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Vi har arbejdet i tema-grupper,
hvor vi bl.a. har udarbejdet forslag til politikker. Og stort set alle
bestyrelsesmedlemmer/suppleanter har deltaget aktivt i eksterne møder. Det har betydet et meget
højt aktivitetsniveau, hvilket også fremgår af den udsendte liste over aktiviteter. Vi har holdt mange
bestyrelsesmøder via Skype. Det har fungeret rigtig fint og har betydet færre udgifter i forbindelse
med bestyrelsens interne arbejde.
Vi har haft stort fokus på minimumsnormeringer. Da vi drøftede begrebet for år tilbage var der tvivl
om begrebet 'minimumsnormeringer' var forståeligt. Det er i høj grad kommet på den politiske
dagsorden, selvom der er lang vej endnu til egentlig minimumslovgivning. Med det vedtagne
omprioriteringsbidrag, som betyder besparelser på de borgernære kommunale området i de
kommende år, er vejen til bedre normeringer blevet endnu længere.
Ved folketingsvalget i 2015 lykkedes det os, at få fokus på vores tre fokusområder:




Minimumsnormeringer
Balance i familie- og arbejdsliv
Børns ret til fritid

I forhold til minimumsnormeringer arbejder vi sammen med flere aktive grupper om at nå målet
bl.a. gruppen minimumsnormeringer Nu. Lige op til valget afholdt vi en konference på
Christiansborg med fokus på behovet for minimumsnormeringer. Konferencen afholdt vi i
samarbejde med BUPL og FOA.
Det er lykkedes at få fokus på manglende balance mellem familie- og arbejdsliv. I samarbejde med
den nystiftede gruppe 'Familiepolitisk Netværk' og Børns Vilkår afholdt vi en meget velbesøgt
konference på Christiansborg. Emnet har generelt fået meget bevågenhed.
Også fritidsområdet, som er klemt af de lange skoledage som følge af folkeskolereformen, har vi
haft fokus på. I samarbejde med 'Folkeskoleforældre' afholdt vi en konference om emnet ligeledes på Christiansborg.
Vi er i høj grad lykkedes med vores tre indsatsområder. Vi har afholdt tre landsdækkende
konferencer og bliver betragtet som en professionel aktør på områderne.
Det betyder også at vi indbydes til rigtig mange samarbejder, som det også fremgår af vores
aktivitetskalender.
Pressen flyder fortsat meget. Pressemeddelelser er ikke længere så nødvendige, da vi allerede i
pressen betragtes som en væsentlig aktør og ofte bliver kontaktet for udtalelser.
Vores medlemskontakt arbejder vi hele tiden på. Vi har bl.a. intensiveret vores udbud af kurser for
forældrebestyrelser og afholder fortsat en række foredragsaftener rundt om i landet.
En meget lang skriftlig beretning (der er både en kort og lang udgave) vidner om mange aktiviteter,
som dækker over et bredt spektrum af emner. Vi har haft en meget aktiv bestyrelse og en høj grad
af uddelegering af opgaverne, sådan som vi drøftede på sidste generalforsamling. Vi har fastholdt
og udvidet det høje aktivitetsniveau. Vi har fortsat udviklingen af FOLA til i højere grad at være en
politisk organisation med et bredt samarbejde med andre organisationer og et intensiveret
samarbejde med ministerier, folketing og politikere. Vi bliver hørt og inddraget i debatten.
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Der blev henvist til den skriftlige beretning. Debatten om bestyrelsen beretning blev fortaget
løbende under beretningen og med følgende tilføjelser/kommentarer:



FOLA har gjort det godt. Det er er imponerende hvad vi har kunnet løfte
Skole, dagtilbud og fritidsinstitutioner.
Debatten om Skole og Dagtilbud fylder meget. Det er vigtigt at vi fortsat står på adskillelse
af skole og dagtilbud, da dagtilbud kan noget andet end skole. Ligesom fritidsinstitutionerne
kan noget andet end skolen



Vi skal samarbejde med skoleorganisationer på landsplan (FOLA) og lokalt
(Forældreorganisationer). Som mulige samarbejdspartnere blev nævnt
Skolelederforeningen og Danmarks Lærerforening. De vil gerne have læringsparate børn.
Skal dagtilbuddene levere læringsparate børn, så kræver det investeringer i kvalitet/bedre
normeringer



Vi skal have fokus på hvad dagtilbud kan, som skolen ikke kan: samarbejde,
kommunikation, kreativitet etc. Der skal fokus på det 'ikke-målbare'.



Forældreorganisationer.
Ros til samarbejdet mellem FOLA og forældreorganisationerne - de konkrete tiltag med
bl.a. åbne breve. Det står stærkt.



FOLA skal i højere grad støtte op om de lokale forældreorganisationer. Fx via jævnlige
møder, hvor der kan udveksles erfaringer og drøftes aktuelle emner. Der satses på
formandsmøde i løbet af efteråret. Bl.a. emner som - hvordan får man en
forældreorganisation til at køre rent organisatorisk. Måske kan FOLA lave en del af det
administrative arbejde med opkrævning af kontingent o.lign. for at lette de lokale
forældreorganisationer, som ikke har ansat arbejdskraft



Vi skal erfaringsudveksle i højre grad.



FOLA skal have materiale liggende til nye forældreorganisationer, som det er nemt at gå til
- en 'værktøjskasse'



Ideer til at gøre forældre aktive kan deles. Facebook kan evt. bruges. Mange forældre ser
ikke forældreorganisationer som en mulighed/løsning. Vi skal have fat i forældrene. Lokal
postkortuddeling blev foreslået.
FOLAs deltagelse i 'Velfærdsalliancen' blev efterlyst. Deltagelse mod
omprioriteringsbidraget drøftes i bestyrelsen.

Afstemning om beretning: Enstemmigt vedtaget

Fremtidigt arbejde
v/Louise Gjervig Lehn.
Louise fremlagde forslaget til fremtidigt arbejde.


Kvalitet, normeringer/minimumsnormeringer
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Børnefamiliernes livsvilkår - balance mellem familie- og arbejdsliv



Børns fritid - SFO, fritidshjem og klub



Områdeinstitutioner og områdeledelse



Inklusion



Forældresamarbejde, forældredemokrati og forældreorganisationer



Styrke samarbejdet med andre organisationer

Vores fokus på familiepolitikken er funderet i FOLAs vedtægter. FOLA er en vigtig medspiller i
debatten, fordi FOLA er for dagtilbud (af god kvalitet). Gode dagtilbud er en vigtig del af balancen
mellem familie og arbejdsliv.
Målet om kortere skoledage giver økonomiske problemer for fritidsinstitutionerne, fordi der mangler
penge, hvis åbningstiden udvides. Det skal vi have fokus på.
KL og regeringen har fokus på forældresamarbejde. Der er en fornyet forståelse for, at samarbejde
med forældrene har en værdi for børnene, at forældrene er en ressource. Den tendens skal vi
drage nytte af.
Ana orienterede om et flygtninge-projekt, som der arbejdes på. Målet er et projekt som sætter
fokus på forældrerollen i Danmark, børn i dagtilbud og forældredeltagelse i demokratiske organer.
Der søges eksterne midler til projektet.
Afstemning om det fremtidige arbejde. Enstemmigt vedtaget

Regnskab 2014/2015.
v/Lotte Hansen
Regnskaberne for 2014 og 2015 blev kommenteret.
Regnskabet for 2014 gav et underskud på 44.620,-. Med bevidstheden om, at vi ikke fortsat kunne
genere underskud, blev der i 2015 iværksat en økonomisk handleplan, hvor der har været fokus på
en større sammenhæng mellem indtægter og udgifter. Det resulterede i et overskud på regnskabet
for 2015 på kr. 16.582. Der er stor tilfredshed med at det lykkedes. På trods af faldende indtægter
på vores årlige tips- og lottobevilling. Driftsoverskuddet i 2015 er det først overskud i en lang
årrække. Dette samtidig med at vi har haft et yderst højt aktivitetsniveau på alle områder. Vi
fortsætter den igangværende medlemshvervning.
Fra den kritiske revision var der tilfredshed med aktivitetsniveauet og ros for, at det høje
aktivitetsniveau ikke har medført et tilsvarende stigende forbrug.

Afstemning om regnskab 2014 og 2015: enstemmigt vedtaget
Der var ingen indkomne forslag.

Budget 2016/2017/2018.
v/Lotte Hansen
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Budgettallene er et udtryk for hvilket beløb vi maksimalt må anvende på et område. Ikke et udtryk
for det beløb der vil blive anvendt.
Der er en fejl i det vedtagne budget for 2016. Post 53 - EDB-udgifter var 16.250 kr. i det vedtagne
budget. Det rettes, men giver ingen ændring i resultatet.
Kommentarer til budgetforslag/kontingentforslag:


Vi fastholderkontingentniveauet i 2017 og 2018.

Kontingentsatser for 2017 og 2018.
Forældrenævn (sammenslutninger med fælles
medlemskab) - dog max. 15.000 kr.
Enkeltinstitutioner 1-50 børn
Enkeltinstitutioner 51-100 børn
Enkeltinstitutioner 101-250 børn
Enkeltinstitutioner 251 børn og der over
Enkeltinstitutioner under nævn (direkte abonnement)
Enkelt person




A
B
B
B
B
C
D

350
500
750
1000
1250
350
Min 100

Indtægter og administrationsudgifter er generelt nedjusteret i overensstemmelse med
regnskaberne for 2014 og 2015.
Vi har en ekstra udgift til ekstern revision på 3.500 kr. årligt. Det skyldes at Tips- og Lotte
stiller nye krav til regnskabsaflæggelse, som revisionen skal stå for.



I 2017 og 2018 er budgettallene ens og de er kun lavet beskedne fremskrivninger i forhold
til den almindelige prisudvikling, mens andre udgifter fastholdes på det eksisterende
niveau.



Der arbejdes fortsat målrettet på flere medlemmer, for på den måde også at styrke
indtægtssiden.

Afstemning om budgetterne 2016, 2017 og 2018 inkl.: enstemmigt vedtaget (se vedhæftede
vedtagne budget)

Valg til FOLA - Forældrenes Landsforenings bestyrelse:
Line Riiskjær Høi genopstiller ikke til bestyrelsen. Vi takker Line for godt arbejde.
Bestyrelse:
Dorthe Boe Danbjørg, formand (genvalg), Nymarksvej 23, 5800 Nyborg
tlf. 38102186 mobil: 26202186 dortheboe@fola.dk
Marianne Beck-Nielsen, kasserer (genvalg) Dr. Priemesvej 5 1854 Frederiksberg C
mobil: 45161620 marianne@fola.dk
Louise Gjervig Lehn, næstformand (genvalg), Store Claus 33, 5270 Odense N.
mobil: 40507758 tlf: 66147758 louise@fola.dk
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Anahita Malakians, (genvalg) Bisiddervej 31, 1. th - 2400 København NV
mobil: 29936116 anahita@fola.dk
Kasper Tangsig,(genvalg) Virup Skovvej 171, 8530 Hjortshøj
mobil: 60871770 kasper@fola.dk
Pernille Darling Rasmussen, Thyrasvej 2, 4000 Roskilde
mobil: 20726760 pdra@regionsjaelland.dk, pernille@fola.dk
Einar Gylling Dørup, Knudshovedvej 40, 5800 Nyborg
mobil:52347982 einarnyborg@hotmail.com, einar@fola.dk

Suppleanter:
1.Jakob Lindahl (genvalg) Kløverbladsgade 14, 2500 Valby
mobil: 22798101 jakob@fola.dk
2. Flemming Linnebjerg Rasmussen, Birkedals Allé 15, 5250 Odense SV
mobil: 51158084 flemrasmussen@hotmail.com, flemming@fola.dk
3. Helle Nielsen (genvalg),Klokkesvinget 1, 3550 Slangerup
mobil: 40404073 helle@fola.dk
4. Camilla Viby-Mokvist Knudsvej 22, 4000 Roskilde
mobil: 22922848 cmokvist@yahoo.dk , camilla@fola.dk
5.Charlotte Pedersen (genvalg), Pigeonvænget 4, 4230 Skælskør
mobil: 22524132 charlotte@fola.dk

Kritiske revisorer:
Sven Arne Steffensen, (genvalg) Nyhøjsvej 26b, 2630 Taastrup
mobil 24651030 steffensen@fola.dk
Lars Klingenberg,(genvalg) Eversvej 4, 5.-2, 2000 Frederiksberg
mobil:23240779 lars@lknet.dk
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