Styrets årsberetning,
perioden 20 januar 2017 – 26 januar 2018.

STYRETS SAMMENSETNING DENNE PERIODEN:
Leder: Therese Espegard
Nestleder: Anne Marie Bjøre
Sekretær: Eli Lesteberg With
Kasserer: Tordis Eriksen
Kasserer 2/Styremedlem: Åse Marie Kyrkjebø
Varamedlem: Ida Maria Teigen
Varamedlem: Bjørg Størdal

ØKONOMI:
Økonomien har vært god og stabil i 2017. Det har vært god deltakelse på kurs i januar og
kurskveld i november. Arrangementene har gått med et lite overskudd. Alle
styremedlemmene bor i samme nærområde, så det har vært lite utgifter til reise. Vi har
opprettet egen Facebook-gruppe for styret, og den har vært flittig brukt til diskusjoner og
planlegging, noe som har bidratt til å minimere behovet for hyppige møter og dermed redusert
reiseutgifter.
Styret har skiftet bank, og har nå opprettet bedriftskonto i Jæren Sparebank, som en
underkonto til Norsk Logopedlag.

VI HAR HATT FØLGENDE AKTIVITET GJENNOM ÅRET:


Vi har jevnlig oppdatert vår facebook-side, og oppfordret våre medlemmer til å følge
med på facebook for informasjon om kurs, aktiviteter og lignende.



Vi har markert logopediens dag, både på facebook og på mail til medlemmene. Vi
oppfordret våre medlemmer til å skrive ut informasjons-plansjer som var vedlagt og
legge de tilgjengelig på arbeidsplassen.



Leder deltok på landsmøte, mars 2017.



Vi har hatt jevnlige styremøter gjennom året. Pga geografisk nærhet har styret kunne
møtes hyppigere.



Vi har fått på plass bedriftskonto i Jæren sparebank.



Vi arrangerte uformelt logopedtreff 01.07.17. Et vellykket treff hvor våre medlemmer
kunne møtes og utveksle erfaringer i uformell setting og over en god middag. Vi var ti
logopeder som deltok, og det ble ytret ønske om gjentakelse i 2018.



06.11.17 hadde vi fagkveld med Kari-Anne Bottegaard Næss. Et nyttig og
forskningsbasert kurs om effektive språktiltak. Vi hadde høy deltakelse med i
underkant av 80 påmeldte, og med svært gode tilbakemeldinger i etterkant.



Vi avslutter denne perioden med å gjennomføre kurs 26.01.18 med afasiteamet ved
statped. Temaet er Tilnærming og tiltak i afasirehabiliteringen – hva virker? Med over
60 påmeldte er det tydelig at temaet er nyttig for mange logopeder i felten. Vi avslutter
kurset med årsmøtet for 2018, med blant annet valg av ny leder, da undertegnede ikke
stiller til gjenvalg.

MÅLENE FOR STYRET I DENNE PERIODEN:



Vi har jobbet for et synlig og aktivt styre.



Vi ønsket å tilby medlemmene aktuelle og nyttige kurs.



Vi ønsket å tilby en arena hvor logopeder kan møtes og dele erfaringer, via våre
uformelle logopedtreff.



Vi ønsket å få på plass bedriftskonto, hvor flere av styremedlemmene kunne ha
tilgang.



Vi ønsket å opprettholde en god økonomi.

Vi i styret anser disse målene som nådd for 2017.

VÅRE TANKER VIDERE:



Vi har mål om også i 2018 å kunne tilby gode og aktuelle kurs



Vi ønsker å tilby en arena hvor logopeder kan møtes, via uformelt logopedtreff



Vi ønsker å opprettholde en god og sunn økonomi for styret, for igjen kunne ha et
aktivt styre med gode tilbud og arrangementer til våre medlemmer

Mvh

Styret i BuTeVe logopedlag
v/ leder Therese Espegard

