Indkaldelse til

Generalforsamling
i Landsforeningen Ligeværd 2016
Lørdag den 12. marts 2016 kl. 14.00 i Middelfart.
Alle medlemmer af Landsforeningen Ligeværd
kan deltage og opfordres til at møde frem.
Sted: Hotel Park – Middelfart, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

DAGSORDEN:

Generalforsamlingen afholdes i henhold til Landsforeningens

1.

Valg af dirigent

vedtægter §6.

2.

Forelæggelse og godkendelse af formandens beretning.

3.

Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
for 2015

Foreningens medlemmer udgør generalforsamlingens højeste
myndighed.

4.

Alene medlemmer har stemmeret.
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Behandling af forslag, der er indsendt til bestyrelsen senest
2 uger før generalforsamlingen.

Alle beslutninger afgøres ved almindelig stemmerflerhed.
5.

Fastsættelse af kontingenter

6.

Fastsættelse af lokalforeningernes andel af kontingentet.

7.

Valg af landsformand

8.

Valg af medlemmer til bestyrelsen

9.

Valg af suppleanter

10. Valg af statsautoriseret revisor
11. Evt.
Vel mødt
Bent Mikkelsen
Formand for Landsforeningen Ligeværd

Invitation til

Netværksseminar
i Landsforeningen Ligeværd 2016
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Lørdag den 12. marts 2016
08.00 Morgenmad
09.00 Job og uddannelsesmuligheder for unge med særlige behov.
Vi sætter fokus på ressourceforløb, rehabiliteringsteam, skåneog fleksjob, pension osv.

Tidspunkt:
11. og 12. marts 2016 i Middelfart

• Helle Jessen Tornemand, der er socialfaglig konsulent i
		 Region Midtjyllands kliniske funktion, fortæller om de
		 lovgivningsmæssige og ressourcemæssige rammer efter

Sted:

		 den nye reform af førtidspensions- og fleksjobområdet

Hotel Park – Middelfart, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

• Milla Kristoffersen, koordinerende sagsbehandler i Aar		 hus Kommune fortæller om arbejdet med tilrettelæg-

Deltagelse er GRATIS for bestyrelsesmedlemmer i Lokalforenin-

		 gelse af ressourceforløb

gerne, bisiddere og repræsentanter i de lokale handicapråd.

10.30 Pause
• Rollerne i et rehabiliteringsteam – vi gennem-spiller

Landsforeningens lokale bestyrelsesmedlemmer, bisiddere og
medlemmer af handicaprådene udøver en vedholdende og aktiv

		 møder, interview osv.
• Walk and talk om mulighederne i de nye rammer

indsats i hjælpen til forældre og pårørende til unge med særlige

12.30 Frokost

behov. På årets netværksmøde vil deltagerne hente ny inspirati-

14.00 Generalforsamling i Landsforeningen Ligeværd

on og viden om de unges bolig- og fritidsmuligheder samt de
lovgivningsmæssige rammer, der er resultatet af den nye reform

Praktisk information:

af førtidspensions- og fleksjobområdet.

Tilmelding sendes til Landsforeningens sekretariat i Aarhus til
thomas@ligevaerd.dk senest den 8. februar 2016.

PROGRAM
Fredag den 11. marts 2016

Deltagelse er gratis for medlemmer af Lokalforeningernes besty-

17.30 Ankomst og middag

relser, bisiddere og handicapråd. Øvrige medlemmer afregnes

19.00 Bolig og fritid som basis for den gode tilværelse for unge

med 2500, kr. pr. deltager. Arrangementet omfatter fuld forplej-

med særlige behov

ning samt muligheder for overnatning. Af hensyn til bestilling af

• Forstander Kim Blach Pedersen, Randers Bo- og Er-

forplejning og overnatning bedes der i tilmeldingen oplyst øn-

hvervstræning fortæller om etableringen af Startboliger

ske om enkelt eller dobbeltværelse.

• Martin Overgård, daglig leder af Ungbo Viborg fortæller om arbejdet med sociale viceværter i Startboligerne

Vel mødt

i Viborg

Bent Mikkelsen

21.00 Socialt samvær

Formand for Landsforeningen Ligeværd

Ligeværd februar 2016

17

