Referat fra NNDR årsmøde d. 15.3.2016
Dagsorden iflg. vedtægter
1. Valg af dirigent:
Bodil Høyer blev valgt som dirigent
2. Beretning fra formanden v. Bjørn Hamre:
• Der har været en opjustering af mødeaktivitet, siden sidste årsmøde, i netværket til nu
ca. 4 møder årligt.
• Aktiviteter siden sidst:
o Årskonference; Etik fortælling og handling
o Bogudgivelse: I forlængelse af bogen ”Handicapforståelser” har der været et
seminar i Roskilde. Vi har konstateret at det er svært at lave bøger om handicap.
Bogen har fået fin respons, men salget har ikke været overvældende.
o Afholdt fyraftensmøde efterår 2015: ”Spændingsfeltet mellem special- og
socialpædagogik”
o Ny bog planlagt – det første forfatterseminar er afholdt, titlen på bogen er:
”Professionelles blikke – når fortællinger ændrer identiteter”, den er planlagt til
udgivelse hos Frydenlund Akademisk
o Dette års konference marts 2016: Psykiatri, menneske og diagnose
o Indledt samarbejde med Tine Fristrup om et forskningssamarbejde med Kbh.
kommune
o Inge Bonfils og Anne-Merete Kissow har haft et samarbejde med Socialstyrelsen
om handicapforskning, men pt. sat i bero grundet omstruktureringer i
Socialstyrelsen.
o Nogle fra bestyrelsen har besøgt Halmstad Universitet og fået mere viden om
deres uddannelse i handicapvidenskab
o Hjemmeside opdateres løbende
• Nordisk samarbejde; Inge og Bjørn har deltaget i et par møder. En del fra bestyrelsen
deltog i NNDR konferencen i Bergen. Symposium om Foucaults syn på
handicapforskning à Nordic Journal of Social research havde efterfølgende et
temanummer pba symposiet.
• Scandinavian Journal of Disability Research kommer muligvis under Stockholms
Universitet, og bliver open access.
•
3. Fremlæggelse af regnskab og økonomi
• Inge Bonfils fremlagde netværkets regnskab. Regnskabet er godkendt af Leif Olsen.
4. Fastlæggelse af kontingent
• Et kontingent på 0 kr fastholdes.
•
5. Forslag af medlemmerne
• Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne
6. Vedtagelse af årsplan

•
•
•
•
•

•

Konference om rehabilitering efterår 2017 (Planlægningsgruppen er Inge Bonfils,
Anne-Merete Kissow & Chalotte Glintborg)
Andre temaer på ideplan:
o Velfærdsteknologi & Handicap
Deltagelse i Nordisk konference i Örebro 3-5.5.2017
NNDR konferencen i DK i 2019 er på dagsordenen på de kommende bestyrelsesmøder
og på undersøgelsesstadiet
Bogudgivelse efterår 2016: ”Professionelles blikke – når fortællinger ændrer
identiteter” (Redaktionen er Birgit Kirkebæk, Lotte Hedegaard-Sørensen og Chalotte
Glintborg)
Nyhedsbrev udsendes inden sommerferien

7. Valg til bestyrelse for den kommende 2 årige periode
Følgende medlemmer genopstillede til bestyrelsen og blev genvalgt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nichlas Permin Berger (KORA/ Ålborg Uni.)
Chalotte Glintborg (Aalborg Universitet)
Inge Storgaard Bonfils (Professionshøjskolen Metropol)
Formand Bjørn Hamre (Århus Universitet/DPU)
Birgit Kirkebæk (Handicaphistorisk Selskab)
Anne-Merete Kissow (Handicapidrættens Videnscenter og Rehabiliteringsforum
Danmark)
Søren Langager (Århus Universitet/DPU)
Lotte Hedegaard-Sørensen (Århus Universitet/DPU)
Jesper Vacanzy (Svendborg Museum)
Bodil Højer (SL)

Følgende medlemmer blev valgt som nye repræsentanter:
• Maja Rønn Larsen (Roskilde Universitet)
• Tim Vikær Andersen (UCC)
8. Valg af revisor
• Ditte Sørensen og Leif Olsen blev genvalgt som revisorer.
9. Evt.
Intet

