
	  
	  
	  
	  
Referat	  af	  generalforsamling	  DIN	  2015	  
	  
Tid:	  20.	  maj	  2015	  kl.	  15.15	  –	  16.00	  (i	  forlængelse	  af	  årskonferencen)	  
Sted:	  Trinity	  Hotel	  og	  Konferencecenter,	  Gl.	  færgevej	  30,	  Snoghøj	  7000	  Fredericia	  
	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

Dagsorden:	  
1. Valg	  af	  dirigent	  
2. Bestyrelsens	  beretning	  
3. Godkendelse	  af	  regnskab	  
4. Godkendelse	  af	  budget	  og	  kontingent	  
5. Valg	  til	  bestyrelsen	  
6. Valg	  af	  to	  suppleanter	  
7. Behandling	  af	  indkomne	  forslag	  
8. Evt.	  

	  
1. Bianca	  Albers	  valgt	  som	  dirigent	  
2. Bestyrelsesformanden	  fremlagde	  beretning	  om	  DINs	  aktiviteter,	  som	  blev	  godkendt.	  

a. Nationale	  aktiviteter	  2014-‐15:	  
i. Gå-‐hjem-‐møder:	  

1. 13.	  november	  2014	  ”Når	  der	  går	  koks	  i	  implementeringen”	  v/	  Center	  for	  
Socialfaglig	  Udvikling	  (CSU)	  Aarhus	  Kommune.	  Blev	  aflyst	  

2. 21.	  januar	  2015	  "Når	  implementering	  sættes	  på	  den	  kommunale	  dagsorden	  V/	  
Esbjerg	  Kommunes	  Børn	  og	  Kultur	  Forvaltning.	  27	  tilmeldte	  

3. 19.	  marts	  	  2015	  "Hjernen	  eller	  hjertet-‐	  implementering	  i	  spændingsfeltet	  mellem	  
topstyring	  og	  indre	  motivation"	  v/	  HR	  Aarhus	  Universitetshospital.	  42	  tilmeldte	  

a. Der	  er	  et	  ønske	  om	  at	  afholde	  flere	  gå-‐hjem-‐møder	  bl.a.	  ved	  antologiens	  
bidragydere.	  

ii. DIN-‐Forskernetværk	  (DIN-‐F)	  
1. Oktober	  2014	  udsendes	  invitation	  til	  DIN-‐F	  et	  initiativ	  til	  at	  bygge	  bro	  mellem	  

forskning	  og	  praksis	  gennem	  etablering	  af	  et	  tværfagligt	  netværk	  for	  danske	  
implementeringsforskere	  med	  interesse	  i	  velfærdssektorerne.	  24	  forskere	  fra	  
forskellige	  fagområder	  har	  meldt	  sin	  interesse	  for	  netværket.	  

2. 24.	  April	  2015	  afholdes	  1.	  møde	  i	  DIN-‐F	  med	  deltagelse	  af	  12	  forskere	  på	  AUC	  i	  
København.	  

iii. Antologi	  om	  implementering	  	  
1. 20.	  Maj	  2015	  lanceres	  DIN's	  antologi	  "Implementering	  fra	  viden	  til	  praksis	  på	  

børne-‐	  og	  ungeområdet”,	  Dansk	  Psykologisk	  Forlag.	  Bianca	  Albers,	  Hans	  Månsson	  
og	  Helle	  Høgh	  fra	  DINs	  bestyrelse	  er	  redaktører	  på	  antologien.	  Bestilling	  af	  bogen	  
sker	  via	  Dansk	  Psykologisk	  Forlag.	  Medlemmer	  af	  DIN	  har	  mulighed	  for	  at	  købe	  
bogen	  med	  rabatkode	  ved	  oplysning	  af	  medlemskab.	  	  

b. Internationale	  aktiviteter	  og	  netværk	  2014-‐15	  
i. September	  2014,	  DIN	  underskriver	  'Memorandum	  of	  Understanding'	  med	  The	  Global	  

Implementation	  Initiative	  (GIC)	  
ii. April	  2015	  DIN,	  indgår	  i	  European	  Implementation	  Collaborative’s	  ”landingpage”	  med	  

oversigt	  over	  nationale	  implementeringsnetværk	  i	  Europa	  



iii. Marts	  -‐	  2015	  DIN,	  indgår	  i	  drøftelse	  med	  svenske	  kollegaer	  fra	  Nordic	  Implementation	  
Interest	  Group	  (NIIG)	  om	  samarbejde	  vedr.	  nordisk	  konference	  i	  2018	  

3. Kassereren	  fremlagde	  regnskab,	  som	  blev	  godkendt.	  
4. Budget	  /	  Kontingent	  

a. Det	  eksisterende	  kontingent	  for	  enkeltmedlemmer	  (825	  kr.)	  såvel	  som	  institutionsmedlemsskaber	  
(4125	  kr.)	  fastholdes.	  

b. Det	  blev	  besluttet,	  at	  det	  undersøges	  hvorvidt	  det	  er	  muligt	  at	  oprette	  en	  betalingsserviceaftale	  for	  
både	  institutionelle	  som	  individuelle	  medlemmer.	  

c. Budgettet	  blev	  godkendt.	  
d. Det	  blev	  bemærket,	  at	  den	  økonomiske	  buffer,	  der	  er	  blevet	  oprettet	  til	  uforudsete	  udgifter	  bør	  

afspejles	  af	  budgettet.	  Den	  nye	  bestyrelse	  bør	  følge	  op	  herpå.	  
5. Valg	  til	  bestyrelse	  

a. DIN	  bestyrelsen	  2015-‐2016	  består	  af	  (repræsentation	  i	  parentes):	  
i. Helle	  Høgh,	  Region	  Midtjylland	  (regioner)	  
ii. Torsten	  Conrad,	  Aalborg	  Universitet	  (forskningsinstitutioner)	  
iii. Flemming	  Bro,	  Aarhus	  Universitet	  (forskningsinstitutioner)	  
iv. Gritt	  Overbeck,	  Københavns	  Universitet	  (studerende)	  
v. Charlotte	  Holm,	  Undervisningsministeriet	  (statsorganisationer)	  
vi. Heidi	  Klakk,	  University	  College	  Lillebælt	  (uddannelsesinstitutioner)	  
vii. Jeppe	  Ostersen,	  Rambøll	  Management	  (private	  virksomheder)	  
viii. Anne	  Steensgaard,	  CSU	  Aarhus	  Kommune	  (kommuner)	  

6. Valg	  af	  suppleanter	  
a. Bianca	  Albers,	  FEC	  (privat)	  
b. Rasmus	  Bruun,	  Socialstyrelsen	  (statsorganisationer)	  
c. Det	  blev	  besluttet,	  at	  suppleanter	  deltager	  i	  alle	  bestyrelsesmøder	  fremadrettet	  på	  lige	  fod	  med	  

andre	  bestyrelsesmedlemmer.	  
7. Indkomne	  forslag:	  Der	  blev	  ikke	  modtaget	  forslag	  
8. Evt.:	  Ingen	  punkter.	  Generalforsamlingen	  sluttede	  med	  lancering	  af	  DINs	  antologi	  ”Implementering	  –	  fra	  

viden	  til	  praksis	  på	  børne-‐	  og	  ungeområder”.	  	  
	  

	  


