
Referat	  
	  
Bestyrelsesmøde	  i	  Dansk	  ImplementeringsNetværk	  (DIN)	  
Tid:	  20.11.2013,	  kl.	  10-‐13	  (Bianca	  på	  via	  Skype)	  
Sted:	  KORA,	  København	  
	  
Deltagere:	  
	  

• Bianca	  Albers,	  FEC	  	  	   	   	  
• Ditte	  Ehrenreich,	  Socialstyrelsen	  	   Kim	  Brøbech,	  Ikast-‐Brande	  Kommune	  
• Hans	  Månsson,	  UCC	   	   Helle	  Bendix	  Kleif,	  KORA	  

	  
Afbud:	  

• Helle	  Høgh,	  CFK;	  Region	  Midtjylland	  
	  
	  

1. Status	  DIN	  
a. Reklamere	  	  gennem	  fagforeninger	  med	  henblik	  på	  flere	  individuelle	  medlemskaber	  
	  
Bestyrelsen	  besluttede	  at	  gå	  videre	  med	  annoncering	  i	  DJØF	  sammenhæng	  og	  desuden	  
kontakte	  KL	  med	  henblik	  på	  annoncering	  /	  artikelskrivning	  om	  DIN	  &	  Årskonferencen.	  
Bianca	  tager	  kontakt	  til	  (a)	  grafiker	  for	  set	  up	  af	  annonce	  &	  efterfølgende	  til	  (b)	  DJØF	  og	  KL	  
med	  henblik	  på	  annoncering	  /	  artikelskrivning.	  

	  
b. Torsten	  Conrad	  har	  erklæret	  sig	  indforstået	  med	  at	  indgå	  i	  bestyrelsen	  efter	  sit	  

udlandsophold	  i	  USA.	  Bianca	  kontakter	  ham	  i	  februar	  	  denne	  sag	  
	  

2. Årskonferencen	  2014	  
a. Konferenceprogram	  
	  

• Strukturen	  for	  konferencen	  er	  vedtaget	  som	  foreslået	  i	  bilaget	  
	  

b. Budget	  
	  

• Prisstrukturen	  fastholdes	  som	  foreslået	  i	  budgettet	  
	  

c. Yderligere	  Keynote	  
	  

• Bianca	  inviterer	  to	  yderligere	  oplægsholdere	  til	  at	  være	  keynote	  speaker	  den	  20.5.2014	  
• Kim	  overvejer,	  hvilke	  personer	  i	  KL/Ministerie-‐verden	  kunne	  tale	  om,	  hvordan	  man	  vil	  møde	  

implementeringsudfordringer	  i	  en	  offentlig	  verden,	  der	  søsætter	  mange	  store	  reformer	  –	  særlig	  på	  
undervisningsområdet	  

	  
d. Markedsføring	  Call	  for	  Workshops	  –	  Direct	  e-‐mail	  mm.	  
	  

• Der	  sendes	  ”direct	  e-‐mail”	  til	  alle	  abonnenter	  af	  nyhedsbrevet	  om	  pre-‐conference	  workshop	  



• Bestyrelsesmedlemmerne	  inviterer	  deres	  netværk	  direkte	  til	  at	  svare	  på	  ”call	  for	  workshop”	  
• Julie	  tjekker,	  hvorfor	  dette	  link:	  http://implementering-‐dk.dk/call-‐for-‐workshop-‐posters/	  -‐	  til	  

upload	  af	  workshops	  ikke	  virker	  for	  en	  række	  brugere;	  linket	  virker	  på	  Biancas	  computer	  (MAC),	  så	  
evt.	  kan	  der	  være	  udfordringer	  for	  pc	  brugere?	  
	  

	  
3. Gå-‐hjem-‐møder	  2013/2014	  

a. Hvordan	  kan	  vi	  få	  flere	  gå-‐hjem-‐møder	  i	  stand?	  
	  

• Bestyrelsesmedlemmerne	  tænker	  gå-‐hjem-‐møderne	  ind	  i	  deres	  arbejde	  –	  hvis	  egen	  organisation	  
eller	  samarbejdsorganisationer	  arbejder	  med	  interessante	  implementeringsprojekter,	  inviteres	  de	  
til	  at	  holde	  et	  gå-‐hjem-‐møder	  

	  
b. Kommende	  gå-‐hjem-‐møder:	  
	  

i. CFK	  /	  Helle:	  2	  møder	  i	  Århus	  –	  et	  i	  februar	  2014	  /	  et	  i	  april	  2014;	  abstract	  modtages	  
inden	  jul	  

ii. SOS	  /	  Ditte:	  Implementeringsguide	  møde	  i	  Odense	  /	  København	  (?)	  –	  marts	  2014	  
iii. Peter	  Wieck,	  UCC,	  Hattie	  forskning	  –	  Bianca	  kontakter	  ham	  igen	  efter	  skift	  til	  nyt	  

job	  
	  
4. Formidling	  

a. Kontakt	  Syddansk	  Universitet:	  Bianca	  holder	  oplæg	  om	  DIN	  i	  januar	  2014	  for	  SDU	  v/Gabriel	  
Gulis	  inden	  for	  et	  undervisningsmodul	  om	  implementering,	  som	  er	  del	  af	  
folkesundhedsvidenskab	  

b. Flyer:	  Bestyrelsesmedlemmerne	  sender	  deres	  kommentarer	  til	  Bianca;	  deadline:	  4.12.2013	  
c. LinkedIn:	  P.t.	  171	  medlemmer	  i	  gruppen;	  bidrag	  kommer	  fortrinsvist	  fra	  gruppemoderator	  

–	  bestyrelsesmedlemmer	  er	  velkommen	  til	  at	  bidrag	  aktivt	  med	  indlæg	  
	  

5. Antologi	  	  
	  
• Der	  er	  kommet	  en	  positiv	  interessetilkendegivelse	  fra	  et	  dansk	  forlag	  om	  at	  arbejde	  med	  en	  

antologi	  –	  Hans	  og	  Bianca	  følger	  op	  snarest	  
	  

6. Evt.	  
	  

• Helle	  Bendix	  går	  på	  barsel	  medio	  marts	  2014	  –	  Bianca	  følger	  op	  på	  vedtægterne,	  tjekker	  
hvem	  der	  skal	  vælges	  til	  næste	  generalforsamling,	  og	  emnet	  sættes	  på	  dagsordenen	  for	  
næste	  bestyrelsesmøde	  

• Næste	  bestyrelsesmøde	  holdes	  den	  26.2.2014	  kl.	  10	  hos	  CFK	  i	  Århus.	  Bianca	  orienterer	  
Helle	  om	  skift	  af	  mødested	  


