Referat fra styremøte nr 1 i Rogaland Logopedlag 05.02.09
Sted: Tastagt. 30, Stavanger
Til stede: Inger Flatekvål Lea, Kristin Ravndal, Per Gunnar Stornes, Marit Petersen
Oftedal, Ruth Haga, Torill Gyland, Ann-Tove Ness.
Sak 1.09 – Post inn/ut. Post ut: årsmelding og regnskap er sendt til leder for NLL.
Post inn: info på NLL`s hjemmeside om Logopediens dag, 6.mars og
link til CPLOL`s hjemmeside.
Sak 2.09 – Konstituering av styret. Etter årsmøtet ble oppgavene som kasserer og
sekretær fordelt. Nå ble alle verv fordelt på følgene:
Inger Flatekvål Lea: leder. Valgt på årsmøtet.
Per Gunnar Stornes: nestleder.
Kristin Ravndal: kasserer.
Ann-Tove Ness: sekretær.
Marit P Oftedal: styremedlem og kontaktperson i medlemsbladet
Logopeden.
Torill Gyland: varamedlem.
Ruth Haga: varamedlem. Stilte på kort varsel, et styremedlem trakk seg ut.
Sak 3.09 – Logopediens dag. Alle medlemmer oppfordres til å dele ut den gule
brosjyren. Inger har flere, hvis det trengs. Alle medlemmer vil også få et
skriv fra Inger der vi oppfordres til å sende det + brosjyren til ordfører,
rådmann i våre kommuner. Det vil også komme invitasjon til kurs på
Statped Vest i anledning Logopediens dag den 6. mars.
Sak 4.09 – Kurs. Vi planlegger høstkurset. Marit Oftedal kom med forslag om Andreas
Hansen som har videreført Magne Nyborgs modell. Han har en doktorgrad.
Vi vil gjerne ha en forelesning med en kort presentasjon av den teoretiske
modellen og fokus fra førskole til skole. Marit tar kontakt. Aktuelle datoer
er 24. sept, 1. okt eller 5. okt.
Vi var inne på alternativ hvis Andreas Hansen ikke kan. Forslag; narrativ
historie.
Sak 5.09 – Møteplan - styremøter: 26.03.09 – sted: Tastagt. 30
23.04.09 – sted: Tastagt. 30
04.06.09 – sted: Haugesund.

Vi avtaler avgang seinere.

Sak 6.09 – Eventuelt: kasserer vil bytte bank; godkjent.
Sak til neste gang – sende styremedlemmer på kurs RLL`s regi.
Bestille kurs på Utstein Kloster Hotell 15. – 16. jan. 2010
Husk neste møte. 26.03.09
Stavanger 12.02.09

Ann-Tove Ness - sekretær

