Referat fra årsmødet i NNDR.dk 5. november 2013
Dagsorden ifølge vedtægter:
1. Valg af dirigent:
Leif Olsen blev valgt som dirigent.
2. Bestyrelsens årsrapport:
På mødet aflagde formand for netværket, Inge Storgaard Bonfils, beretning for netværkets
aktiviteter i perioden fra 1.december 2011 og frem til dette årsmøde.
3. Regnskab og fastlæggelse af kontingent:
Kasserer Inge S. Bonfils fremlagde regnskabet for den ovennævnte periode. Netværkets indtægter
består primært i det overskud, der blev genereret ved konferencen i 2011. Netværkets udgifter
består bl.a. i dækning af omkostninger til NNDR hjemmesiden. Derudover har der været udgifter til
gaver til diverse medlemmer af bestyrelsen, grundet nye akademiske udnævnelser.
Regnskabet er revideret og godkendt af Ditte Sørensen den 4.10.13
4. Fastlæggelse af kontingent:
Årsmødet besluttede at fastholde et kontingent på 0 kr. for medlemskab af netværket.
5. Forslag fra medlemmerne:
Der var ingen forslag fra medlemmerne,
6. Vedtagelse af årsplan:
Inge S. Bonfils redegjorde mundtligt for de aktiviteter, der er planlagt for 2014 og frem. Det drejer
sig om:
- Kursus på SFI i brug af data fra deres handicapundersøgelser for studerende og forskere
- Temadage om antologien ”Handicapforståelser”, i samarbejde med UC NUVO. Der
planlægges to temadage, en i Jylland og en på Sjælland.
Derudover er der en række forslag til aktiviteter, som kræver yderligere afklaring:
- Kursus i arkivforskning på handicapområdet, evt. i samarbejde med Stadsarkiv
- Seminar om Regeringens Handicappolitiske handlingsplan, kommenteret fra forskellige
forskningsvinkler
- Ph.d studerende og handicapforskning – mulige netværksaktiviteter.
- Kursus i ”livsfortællinger – og forskningsmæssig dilemmaer”, metodologiske indfaldsvinkler
til handicap.
Af andre planlagte aktiviteter kan nævnes, at det elektroniske nyhedsbrev forventes at blive
udsendt 2 gange i 2014.
7. Valg til bestyrelsen og valg af formand:
Følgende medlemmer blev valgt til den kommende 2 årige periode:

Følgende medlemmer genopstillede til bestyrelsen og blev genvalgt:
Nichlas Permin Berger (KORA/ Ålborg Uni.)
John Bertelsen
Inge Storgaard Bonfils (Professionshøjskolen Metropol)
Bjørn Hamre (Århus Universitet/DPU)
Bjarne Bjelke Jensen (ViHS Socialstyrelsen)
Birgit Kirkebæk (Handicaphistorisk Selskab)
Anne-Merete Kissow (Handicapidrættens Videnscenter og Rehabiliteringsforum Danmark)
Følgende medlemmer blev valgt som nye repræsentanter:
Charlotte Glintborg (Aalborg Universitet)
Søren Langager (Århus Universitet/DPU)
Lotte Hedegaard-Sørensen (Århus Universitet/DPU)
Stine Grønbæk Jensen (Svendborg Museum)
Valg af formand: Bjørn Hamre blev valgt til formand.
8. Valg af revisorer:
Ditte Sørensen og Leif Olsen blev valgt som revisorer.
9. Evt.:
Intet.

