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1. Valg af dirigent.
Asbjørn Badsbjerg Jensen

2. Godkendelse af forretningsorden.
Godkendt fuldtalligt

3. Valg af stemmeudvalg.
Brian, Mads og Andreas er godkendt.

4. Formandens beretning.
Bemærkning:
Det kunne være godt med et overblik over tidshorisonter for projekter, som SSP

Samrådet er involveret i. Det tager bestyrelsen med i det kommende arbejde.
Beretningen er godkendt.

5. Det reviderede regnskab Ol.Ol - 31,12.2O21 forelægges til godkendelse.
Regnskab fremlaqt med overordnede bemærkninoer fra kqsser:

. Året bærer præg af Corona-situationen med omlægninger og ændringer
o Flere planlagte tiltag er blevet aflyst, andre omlagt til virtuelt
. Samarbejdet med socialstyrelsen har givet en indtægt i 2O2L

Regnskab er godkendt.

6. fndkomne forslag til vedtægtsændringer.
Der er ikke indkommet forslag.

7. Andre indkomne forslag.
Der er ikke indkommet forslag

8. Valg i henhold til § 7 stk. 2.
Formanden er på valg i år.
Bestyrelsen indstiller Benny Husted, Skanderborg til genvalg.
Der er ikke indkommet andre forslag.
Benny Husted er valgt.

9. Valg af 1 intern revisor og I intern revisorsuppleant samt et eksternt re-
visionsfirma.
Rikke Ternø opstillet som intern revisor - valgt
Jan Asmussen opstiller som suppleant - valgt
Albjerg revisionspartnerskab foreslået - vatgt

l0.Orientering fra udvalg og repræsentationer - herunder fagudvalg
o Digital dannelse - 11 medlemmer bredt repræsenteret - 4 møder
. Gadeplan - 6 medlemmer - mødtes online hver anden måned
. SSP plus - 6 medlemmer (mangler deltagelse fra Jylland) 4 -5 møder
. Forebyggelse iskolen - 7 medlemmer
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o Genoprettende ret og praksis - 6 medlemmer - 2 møder
. Generel forebyggelse på ungdomsuddannelserne 9 - 12 medlemmer- mødtes to

gange - afholdt et seminar

Der er plads til flere medlemmer i alle fagudvalg

1l.Fastsættelse af dato for næste årsmøde.
Årsmøde 2023 afholdes den 27. - 23. marts 2023 på Nyborg Strand Hotel- & Kon-
ferencecenter
Med SSP-kreds Midt- og Vestjylland som planlæggere.
Datoen er godkendt

l2.SSP-Samrådets virke og fremtid.
Fremlagt v, Benny Husted
Overordnet byder fremtiden på konsolidering, kurser og uddannelse, igangvæ-
rende projekter og samarbejder med relevante parter.

13.Budget for det kommende år (2O23), forslag ti! revidering af budget 2022
samt fastlæggelse af kontingent forelægges til godkendelse.
Fremlagt v. kasserer Lotte Houlind
Budgettet er tilpasset en forventning om, at der ikke er nedlukninger
Der er ikke indtægter fra årsmøde eller introkurser

Budgetterne 2022 og 2023 vedtaget

PAS- lig ht projektets økonomi frem lagt.

Kontingentet foreslås fastlagt til samme niveau som i år - vedtaget

14.Evt.
Tak til de afgåede bestyrelsesmedlemmer
Tak til intern revisor.
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Lotte Birkedal,
referent

Asbjørn Badsberg Jensen,
dirigent
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