
Dagsorden	  
	  
Bestyrelsesmøde	  i	  Dansk	  ImplementeringsNetværk	  (DIN)	  
Tid:	  26.02.2014,	  kl.	  9-‐10	  (FEC	  konferencebro)	  
Sted:	  Telefonmøde	  
	  
Deltagere:	  
	  

• Bianca	  Albers,	  FEC	  	  	   	   Helle	  Høgh,	  CFK;	  Region	  Midtjylland	  
• Ditte	  Ehrenreich,	  Socialstyrelsen	  	   Kim	  Brøbech,	  Ikast-‐Brande	  Kommune	  
• Helle	  Bendix	  Kleif,	  KORA	  

	  
Afbud	  fra:	  Hans	  Månsson	  
	  
	  

1. Status	  DIN	  
a. Status	  medlemmer	  

i. P.t.	  24	  institutionsmedlemmer	  &	  8	  individuelle	  medlemmer.	  Der	  er	  grund	  til	  at	  
overveje	  en	  udvidelse	  af	  DINs	  medlemskreds.	  Sættes	  på	  dagsordenen	  næste	  
gang.	  

ii. Gå-‐hjem-‐møder	  skal	  bruges	  aktivt	  til	  at	  hverve	  medlemmer	  –	  
bestyrelsesmedlemmerne	  opfordres	  til	  at	  bruge	  DIN	  folderen.	  	  

iii. Hvis	  bestyrelsesmedlemmer	  tænker	  en	  organisation	  /	  en	  person	  bør	  høre	  mere	  
om	  DIN	  og	  medlemskab:	  Send	  kontakt	  til	  Bianca	  /	  Julie	  og	  bede	  om	  at	  kontakte	  
vedkommende.	  

b. Torsten	  Conrad	  
i. TC	  har	  vist	  interesse	  for	  at	  blive	  bestyrelsesmedlem	  som	  

studenterrepræsentant.	  Efter	  USA	  ophold	  er	  han	  klar	  til	  at	  påbegynde	  
bestyrelsesarbejdet	  fra	  marts	  –	  Bianca	  taler	  med	  ham	  og	  inviterer	  til	  næste	  BM.	  

c. Suppleant	  for	  Helle	  Bendix	  Kleif	  ifm.	  barsel	  
i. Anton	  Rasmussen	  inviteres	  til	  at	  supplere	  for	  Helle	  Bendix	  Kleif.	  	  

d. Regnskab	  2013	  
i. Ingen	  kommentarer.	  Bianca	  beder	  regnskabsfirma	  om	  revision.	  
	  

2. Årskonferencen	  2014	  
a. Program	  
b. Status	  tilmeldinger	  19.	  &	  20.5.	  

i. Early	  Bird	  tilmeldingsfristen	  udløber	  7.3.	  Bestyrelsesmedlemmerne	  opfordres	  til	  at	  
sprede	  ordet	  om	  konferencen	  via	  netværk,	  e-‐mails,	  kommentarer	  /	  deling	  af	  LinkedIn	  
updates	  og	  så	  fremdeles.	  

c. Markedsføring	  
i. Flere	  nyhedsbreve	  vil	  blive	  udsendt,	  LinkedIn	  &	  FB	  anvendt.	  Specifikke	  fagmiljøer	  kunne	  

være	  interessante:	  fx	  KL,	  Skolelederne,	  Helle	  Bendix	  vil	  undersøge,	  hvorvidt	  nyhed	  
kunne	  integreres	  i	  KORA	  nyhedsbrev.	  	  	  

	  
3. Generalforsamling	  2014	  



a. Dato:	  26.	  juni	  2014,	  15.00	  –	  18.00,	  Odense	  (Ditte	  finder	  lokale)	  
b. Indhold:	  Taler	  med	  bred	  ”appeal”	  til	  forskellige	  sektorer	  og	  faggrupper	  vil	  blive	  inviteret	  –	  flere	  

navne	  har	  været	  drøftet	  og	  Bianca	  kontakter	  relevante	  emner.	  Dagsordenen	  for	  
generalforsamlingen	  skal	  sendes	  ud	  senest	  3	  uger	  inden	  –	  emnet	  skal	  sættes	  på	  dagsordenen	  
for	  næste	  BM	  igen.	  	  

	  
4. Antologi	  –	  møde	  med	  DPF	  den	  13.3.2014	  

a. Hele	  bestyrelsen	  bliver	  aktivt	  involveret.	  Bianca	  og	  Hans	  holder	  i	  første	  omgang	  møde	  med	  DPF.	  	  
	  
5. Formidling	  

a. LinkedIn	  
i. Husk	  kommende	  gå-‐hjem-‐møder	  i	  februar,	  marts	  &	  april	  (http://implementering-‐

dk.dk/ga-‐hjem-‐moder/)	  	  
	  
6. Evt.	  

a. Næste	  bestyrelsesmøde:	  
a. 7.	  maj	  kl.	  8	  (telefonmøde).	  Kim	  giver	  Anton	  besked.	  	  	  


