Referat fra generelforsamlingen i Handelsskolernes forening af Studievejledere tirsdag den 2
november 2010 på Nyborg Strand.
1) Valg af referent og dirigent (Vibeke fra Roskilde Handelsskole)
2) Formandens beretning. Formanden redegjorde for de opgaver bestyrelsen har lavet i det
sidste år. Bestyrelsen er blevet reduceret fra 4 til 2 medlemmer i løbet af året, da et medlem
har fået nyt job og den anden ikke er vejleder mere. Der blev redegjort for de overvejelser de
enkelte vejlederforeninger har samarbejdet om, i forbindelse med ungepakken 2, der kan få
store konsekvenser for vejledningen på de enkelte skoler, der i værste tilfælde vil betyde at
vejledningen får flere timer. Derudover arbejdes der også for en sammenlægning af de
enkelte studievejlederforeninger.
3) Kassererens beretning. Regnskabet blev godkendt. Der er et lille overskud i foreningen og
der blev snakket om, om pengene skal sendes tilbage til skolerne med en øremærkning om,
at pengene skal bruges til at sende flere vejledere til årskonference på Nyborg Strand. Det
blev ikke vedtaget.
4) Fusion m.v. Bestyrelsen fik mandat til det videre arbejde med en fusion med
studievejlederforeningen.
Dagsordenen til generalforsamlingen skal normalt ude senest 3 uger før
generalforsamlingen. Dette er tidligere sket ved at dagsordenen er kommet i det HL blad der
er udkommet i september/november måned. Da HL bladet nu udkommer så sent så
dagsordenen ikke kan nå at komme med, er det blevet besluttet at dagsordenen lægges op på
foreningens hjemmeside samt på mail.
5) Kontingent. Vi har i de foregående år ikke betalt kontingent. Der blev stillet er forslag om at
indbetale 100 kr. pr medlem i år. Forslaget blev vedtaget.
6) Valg til bestyrelsen: Lone Mejling og Vibeke Sandau genopstillede og blev valgt. Herudover
blev Peter Nors fra Ribe Handelsskole valgt ind i bestyrelsen.
7)Valg til Revisor. Inger Rasmussen tidligere EUC-Holbæk – nyder nu sit otium.
8) Suppleant. Lone Steimle- Køge
9) Evt. bestyrelsen takker for klapsalverne.

