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Referat generalforsamling 3.4.2016 

 
Landsforeningen kunne i dag fejre 8 års fødselsdag. Der blev ønsket 
et stort TILLYKKE og givet stor ros til Formand Gitte Strandgaard for 
hendes store indsats til mobberamte og de flotte opnåede resultater. 
  

1. Valg af stemmetællere. 
Skønnet ikke at være nødvendigt ift. dagsordenen. 

 
2. Valg af ordstyrer/dirigent/referent 

Gitte og Hanne 
 

3. Formandsberetning 
Satspuljeprojektet har været et fantastik projekt for Landsforeningen og givet os 
mulighed for at udbrede kendskabet til, hvordan vi kan hjælpe mobberamte, 
arbejdspladser og fagforeninger gennem temadage, foredrag, procesforløb, bus 
events, aktiv deltagelse i personsager, og været medvirkende til at nogle 
arbejdspladser har fået udarbejdet en brugbar og aktiv mobbepolitik.  
 

Satspuljeprojektet blev afsluttet med en indholdsrig og flot konference på 
Akselborg med 180 deltagere. 

 Vi er især glade for projektet slutprodukt: Vores håndbog  
” Voksenmobning i ord og handling”, som nu er sendt til mange 
fagforeninger, politikere og ministre. Samt den er bestilt til flere af 

landets biblioteker og arbejdspladser.  
 
 
Desværre fik vi ikke satspuljemidler i denne omgang, der er pt. ikke politisk 
opbakning til vores arbejde, men vi søger igen ved en given lejlighed.  
 
Det er et ønske, at medlemmerne kommer til at fungerer som aktive ambassadører  
for Landsforeningen.  
Formand Gitte Strandgaard har god kontakt til pressen, hvor vi løbende rammer  
spalterne. 
 
Nogle journaliststuderende vil i deres bacheloropgave tage fat på mobning indenfor 
pædagogfaget. De søger nogle der vil hjælpe dem - se Facebook. Og de besøger 
Formand Gitte Strandgaard for et interview. 
 
Ældresagen bringer også snart en artikle om voksenmobning, hvor vi bidrager. 
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Landsforeningen fortsætter med Hotline, og bruger den tid vi kan afse og de 
økonomiske muligheder vi har, for at fortsætte det gode arbejde og følge op på de 
gode resultater vi har landet.  
Medlemmerne er med til at bestemme aktivitetsniveauet, da formanden og 
bestyrelsen ikke kan klare alle opgaverne. 
 
Mobberamte i hele landet har brug for at blive lyttet til og snakke med en uvildig, 
som også kan være med til at aflaste familien. Derfor vil vi gerne kunne stå til 
rådighed med et korps af medlemmer, der vil være ringevenner i hele landet, til at 
snakke med og hjælpe den mobberamte med at komme videre. Vi laver en oversigt 
til brug for ringevennerne eks. aftale vilkår og rammer om hvornår man ringer 
sammen eller mødes. Ligesom vi kan bruge værktøjerne i håndbogen. Første skridt 
er tidslinjen som giver et billede af personens situation. Vi kan foreslå at de 
Downloader håndbogen. Ringevennerne kommer til at stå på hjemmesiden med 
mailadresse, fornavn og bopælskommune. 
Hvis der er tale om egentlig sagsbehandling henvises til Formand Gitte Strandgaard. 
 
Hele formandsberetningen er lagt på vores gruppe på Facebook. 
Og lægges på hjemmesiden sammen med referatet af GF. 
 
Stor tak til alle der har hjulpet os med det 3-årige satspuljeprojekt. 
 
Vi vil gerne have fagforeninger mere på banen og arbejde på, at de vil bruge os som 
en samarbejdspartner. Vi har heldigvis afholdt mange gode arrangementer hos 
forskellige fagforeninger. Arbejdet har skabt ringe i vandet, således er Formand Gitte 
Strandgaard booket for flere arrangementer hos forskellige lokalafdelinger. Ligeledes 
hos forskellige arbejdspladser. 
 
 
Formandens beretning blev godkendt. 

 
4. Valg til bestyrelsen 

Formand - Gitte Strandgaard (4 år) 
Næstformand - Hanne Mosegaard (2 år) 
Bestyrelsesmedlemmer: 
John Graversgaard (2 år) 
Kim Steffensen (2 år) 
Kjeld Holm suppleant (2 år) 

 
5. Valg af kasserer 

Hanne Mosegaard 
 

6. Regnskab 
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          Fremlæggeles af regnskabet 2015 blev godkendt. 
 

7. Forslagsændring 
 Paragraf 5 stk. 1. 
"Generalforsamling afholdes hvert andet år” 
 
 Forslaget godkendt. 
 
Som følge af dette ændres valgperioderne til: 
Formand vælges for 4 år 
Næstformand vælges for 2 år  
Kasserer vælges for 2 år 
Bestyrelsesmedlemmer for 2 år 
 
 
Referent Hanne Moesgaard. 
 
 

 


