
Referat 
Generalforsamling NFH-N orden 
Reykjavfk, Island den 18. august 2017 

I. Valg af ordstyrer, referent og to stemmetællere 
• Ordstyrer - Stefan Axelsson 
• Referent - Solveig Hulda J6nsd6ttir 
• Stemmetællere - Aslaug 6skarsd6ttir og Sonja Rut J6nsd6ttir 

2. Formandsrappo11 fra sektionerne 
• f si and - Elin Svarrer Wang 
• Danmark - Gitte Z Johansen 
• Sverige - Monika Palme 
• Finland - Mikael Skogman - kort rapport fra Mikael. Den Finske afdeling har 

desværre ikke været aktiv fra 2014. De regner med at mdes en gang om aret fra nu 
af. 

• Norge - Stefan Axelsson. 
3. Regnskabsrapport 

• Britt Lindau - fremlægger regnskabet. Publiseret på hjemmesiden. 
4. Revisionsrapport og bevilliget ansvarsfrihed 

• Regnskabet godtkent uden bemærkninger. Generalforsamlingen vedtager 
ansvarsfrihed for bestyrelsen. 

5. Fastlæggelse af kontingent 
6. Bestyrelsen har foreslået at forhøje kontingenten til 75 kroner. Diskuteret at forhøje den 

til I 00 kroner men beslutningen var ao øge den til 75 kroner dette år og måske at øge den 
til I 00 kroner om 2 år. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Torben Gasseholm kommer ny ind i bestyrelsen som 
formand for NFH dansk sektion. 

8. Lena Gustafsson bliver redaktør af Bulletin - andre bestyrelsesmedlemmer bliver 
siddende indtil sektionerne ændres ifø lge nyt valg. 

9. Valg af kasserer og to revisorer 
• Britt Lindau valgt kasserer de næste 2 år. 
• Valg afrevisorer - Anna Odeman og Agne Nilson 

I 0. Behandling af indkommende forslag. Fire forslag til lovændringer: 

Nuværende lov: Paragraf 3, stk 7: Kontingent til NFHfra sektionerne betales baseret på de 
enkelte sektioners antal betalende medlemmer pr 31 /12 det foregående år. Kontingent til NFH 
skal være betalt inden 2 måneder ind i det nye år. 

ÆNDRINGSFORSLAG: 
Indeværende års kontingent til NFH fra sektionerne baseres på betalande medlemmer 

pr. 31. december foregående år. Kontingentet skal være betalt før sidste dato i februar. 
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Nuværende lov: Parngrnf 4, stk.2: Fon.: nin gens no rdi ske hovedbestyrel se består af formænd 
fra de nati o nal e sektioner samt et udvalgt besty relsesmedlem, som aktuelt er redaktøren. 
Kassereren vælges hlandt NFfls 111edle111merf<>r 4 år. Formande n fo r den nordi ske 
hovedbestyre lse e r fra de t land , hvo r den næste kongres a fh o ld es. De nat io na le besty re lser vælger 
e n suppl eant, de r ka n erstatte.formanden. 

ÆNDRINGSFORSLAG: 
Foreningens nordiske hovedbestyrelse består af formænd for de nationale sektioner, 

kasserer og redaktør. Kassereren og redaktøren vælges blandt NFHs medlemmer for 4 år. 
Alle bestyrelsesmedlemmer har stemmeret, men hvis stemmerne falder jævnt, vejer den 
nordiske formands stemme dobbelt. Formanden for den nordiske hovedbestyrelse er fra 
det land, hvor den næste kongres afholdes. De nationale bestyrelser vælger en suppleant, 
der kan erstatte deres sektions formand. 

Nuværende lov: Paragraf 4, stk.6: Valg af bestyrel sesmedlemmer 

ÆNDRINGSFORSLAG: Valg af bestyrelsesmedlemmer, det er nationale formænd, 
kasserer og redaktør. 

Nuværende lov: Paragraf 4 stk 7: Valg af kasserer og to revisorer - for 4 år. 

ÆNDRINGSFORSLAG: Valg af to revisorer - for 4 år. 

Nuværende lov: Paragraf 5, stk.2: Redaktøren for medlemsorganet udpeges af den nordiske 
hovedbestyrelse for 4 år af gangen. Sektionsbestyrelserne udpeger hver et bestyrelsesmedlem til 
redaktionskomiteen. 

ÆNDRINGSFORSLAG: Redaktøren for medlemsorganet vælges på generalforsamlingen 
for 4 år ad gangen. Hver sektionsbestyrelse udpeger et bestyrelsesmedlem til 
redaktionskomiteen. 

Alle lovændringer er acceptered af Generalforsamlingen. 

11. Beslutning af tidspunkt og værtsland for næste generalforsamling. Evt. uddeling af 
donationer under dette punkt. 

• Sverioe tilbyder at arrangere næste generalforsamling der vil antageligt blive i 
Goteborg i September 2019. Formandsskabet i foreningen overgår hermed til 
Monika Palma fra NFH Svensk sektion indtil næste generalforsamling i Goteborg 
2019. 

12. Eventelt. 
• Johanna Norderud fra bestyrelsen af næste lADH congress håber at se mange 

NFH medlemmer til congressen i Dubai i September 2018 



Referent: 

• Mikae l Skogrud - N FH fra Finland - takker Elin Wang for sit gode arbejde som 

fo rm and de s idste 2 år. 

Referat bekræfted af: 

Gk f.1D 
ElmS.Wang ~ 
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