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PROTOKOLL
1.  

Åpning av Generalforsamling
Generalforsamlingen ble åpnet ved Arne Lund, President

2.  

Valg av møteleder og referent
Følgende ble valgt ved akklamasjon:
Møteleder:
Referent:

Arne Lund
Trine Bjelke-Holtermann

3.  

Godkjenning av innkalling og agenda
Innkalling og agenda ble enstemmig godkjent

4.  

Godkjenning av referat fra Generalforsamling 2013
Referat fra Generalforsamling 2013 ble enstemmig godkjent

5.  

Styrets arbeid og økonomi
Styrets arbeid siste år ble gjennomgått av Arne Lund
Det er gjennomført både fysiske og telefon møter i løpet av året, hvorav ett i forbindelse
med BAAD i England, samt i Oslo. I tillegg har styret kommunisert fortløpende
elektronisk.
Internt har styrets arbeid fungert bra, selv om det har vært tungt å forberede og
gjennomføre alt i forbindelse med å holdet årsmøtet i Danmark. Lave deltakertall
medfører også at årsmøtet 2014 bidrar med et negativt årsresultat for organisasjonen,
med reduksjon i organisasjonens egenkapital.

6.  

Valg av styremedlemmer
Lennart Jacobsen ble foreslått som nytt styremedlem og ble valgt inn ved akklamasjon.
Styrets sammensetning etter dette er:
President, Arne Lund
Visepresident, Jan Thomsen
Styremedlem, Akke Kumlien
Styremedlem, Lennart Jacobsen
Styremedlem/Sekretær, Trine Bjelke-Holtermann

7.  

Valg av revisor(er)
Anette Mjøs ble valgt ved akklamasjon.

8.  

Planer for årsmøtet 2015
Det ble diskturet åpent rundt planer for årsmøtet 2015, herunder også hvordan SAED
skal/bør promotere møtet og få flere deltakere. Det kom mange gode forslag og styret
har tatt forslagene til etterretning.
Det ble diskutert involvering av Penny Sykes fra The Conference Shop (som har
ansvaret for booking og arrangement for BAAD, og styret skulle ta dette opp til
vurdeirng for 2015.

9.  

Eventuelt
Ingen punkter

