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1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Marianne Damsholt
Referent: Katarina Green

2. Dagsorden blev godkendt
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

3. Referat fra sidste generalforsamling den 11. Marts 2017 blev godkendt

4. Formandens beretning
Der er afholdt mange møder (10) i løbet af året i bestyrelsen. Årsagen er delvis arbejdet med den
nye hjemmeside.
Den nye hjemmeside indeholder en søgemekanisme, og der er skiftet billeder/tekst mv.
Bestyrelsen har fået lavet et administrationsprogram ”Forening let” til styring af foreningens
økonomi og opkrævning af kontingent mv. Det program er på plads nu. Det bliver væsentligt
nemmere at administrere medlemsoplysningerne.
PR-arbejdet har været nedtonet, men nu kommer der mere plads til det. Det er rigtig godt, at
hjemmesiden er blevet så professionel, når foreningen skal i gang med PR.
Der har i foreningen været fokus på medlemsaktiviteter i løbet af året, herunder i forhold til to gratis
kursusdage i foreningen.
Bestyrelsen er blevet kontaktet af projektet ”etnisk ung”, som ønsker et samarbejde med SEterapeuter eller undervisere.
Der er i øvrigt mange aktive medlemmer på Fyn, der er med at udbrede kendskabet til SE der.
Bestyrelsen siger tak til alle udvalgsmedlemmer for det kæmpe arbejde, der bliver gjort i
foreningen.
Formandens beretning blev godkendt.

5. Udvalgsberetninger
Kursusudvalget ved Mette Buus
Der har været afholdt en kursusdag med Merete Brantbjerg Holm om hypotoni med 35 deltagere.
Der var vekslen mellem bevægelse, øvelser og teori. Det var et rigtig godt kursus og gratis for
medlemmerne. Kursusudvalget vil lave et nyt kursus med Merete Brantbjerg Holm 30. September
2018 på APA, fordi der var så stor interesse i 2017.
Kursusudvalget har talt om hvordan man kan udveksle mere mellem medlemmerne i foreningen og
fx lave fyraftensmøder, hvor der kan holdes oplæg om egen praksis. Kursusudvalget har påtænkt, at
lave et koncept, som man kan forholde sig til, når man vil arrangere sådan et møde.
Kursusudvalget kunne tænke sig at kommunikere ud fra hjemmesiden eller på Facebook. De vil
drøfte mulighederne med bestyrelsen.

Reminder: Bestyrelsen vil sende en nyhedsmail ud til medlemmerne om de eksisterende
Facebookgrupper for SE-medlemmer. Der er ikke så mange medlemmer i den lukkede gruppe
endnu.
Kursusudvalgets beretning blev godkendt.

IT-udvalget ved Sezandra Vigh
Sezandra Vigh og Karen Normann Olsen, (samt Lene Bjergland i begyndelsen), har været meget
aktive i IT-udvalget og arbejdet sammen med en tekstforfatter omkring hjemmesiden. Der er blevet
arbejdet med både billeder og tekst. IT-udvalget har brugt rigtig mange arbejdstimer til dette, da
mange detaljer skulle på plads.
IT-udvalget vil gerne have feedback på hjemmesiden fra medlemmerne.
Deltagerne til GF roste arbejdet fra IT-udvalget og hjemmesidens resultat.
Der er rigtig mange besøg på hjemmesiden. Det er et godt sted at have en profil, hvis man vil have
at nye klienter finder en.
Der blev i øvrigt talt om at lave mere PR for SE, herunder i TV, litteratur, artikler, antologi mv.
IT-udvalgets beretning blev godkendt.

Forskningsudvalget
Hanne Elleberg, Ulrik Jørgensen, Kripa Henriksen og Frank Olsen har været aktive i
forskningsudvalget i 2017 og var alle til sted til GF.
Bestyrelsen bemærkede indledningsvis, at der ligger et forslag i beretningen fra
forskningsudvalget. Forslaget kunne ikke komme til afstemning til GF, fordi det ikke var indsendt
som et separat forslag minimum 14 dage før GF.
Forskningsudvalget har søgt flere fonde, men ikke fået bevilliget økonomiske midler den vej.
Forskningsprotokollet er helt færdigt nu og klar til at bruges i projektet. Der skal nogle økonomiske
midler til for at køre projektet til dørs, hvilket forskningsudvalget har skønnet til 90.000 kr. EASE
har bevilliget 30.000 kr. Hvis ikke der kan bevilliges flere midler, så skønner forskningsudvalget, at
det er bedst at udskyde projektet 1 år.

Der er brug for 6 SEP’er i projektet, som kan stille med 2 klienter hver med 10 sessioner i et forløb.
SEP’erne skal have regelmæssig supervision, hvilket koster penge, og der kommer herudover
udgifter til arbejdstiden.
Forskningsudvalget vil afholde et informationsmøde i foreningen og informere nærmere om
projektet.
Rammerne omkring projektet er godkendt af Datatilsynet.
Der blev til GF foreslået at lægge manualen/protokollet på hjemmesiden.
Der var i øvrigt en artikel i maj sidste år, som ligger på hjemmesiden. Den handler om et
randomiseret studie, hvor Hanne Ellegaard deltog. Resultaterne af studiet var at symptomerne på
PTSD og angsten for bevægelse blev betydeligt mindsket, når den almindelige behandling for
rygsmerter (med fx fysioterapi) blev suppleret med SE.
Artiklen bliver læst flittigt rundt omkring i Europa. Det er den 4. mest læste artikel i bladet
Psychotraumatology.
Beretningen blev godkendt.

EASE-udvalget ved Kripa Henriksen
Medlemmerne fra SE-foreningen i EASE er Kripa Henriksen og Susannne Ebling
Frank informerede om, at SETI har haft mange direktørskifte. Nu begynder SETI at involvere sig
mere i, hvad der sker lokalt og deltager i Europas møder.
Deep Democracy i EASE kan være udfordrende, men også udviklende.
Beretningen blev godkendt.

6. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke kommet forslag.

7. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for bestyrelsen 2018
Bestyrelsen vil gerne arbejde på en strategi angående, hvordan kendskabet til SE kan udbredes –
herunder til hvem, og hvor. Dette punkt skal have et stort fokus for bestyrelsen i det næste år og
drøftes nærmere.
Formålsparagraffen i SE-foreningen indeholder et formål om at sikre kvaliteten af uddannelsen.
Bestyrelsen påtænker at diskutere, hvad er egentlig kvalitet og drøfte dette i løbet af det næste år.

Bestyrelsen har fokus på, hvordan medlemmerne kan inddrages i foreningens arbejde. Bestyrelsen
vil gerne samarbejde med medlemmerne, og opfordrer til aktivitet gennem udvalgene og andre
medlemsaktiviteter.
SE-foreningen har Trademark (rettigheder) til uddannelsen og varebetegnelsen ”Somatic
Experiencing”. Det er relevant at undersøge, hvad Trademark indebær, og hvor går grænsen for
benyttelse af den beskyttede varebetegnelse. Spørgsmålet kan fx blive relevant, når en person ikke
er uddannet i SE og udbyder SE-terapi eller underviser i kurser.
Der er kommet flere henvendelser til bestyrelsen angående, at nogen vil gøre brug af titlen SE, men
ind til videre kun fra udlandet. Bestyrelsen tænker på denne baggrund, at det kan være godt at være
på forkant med denne drøftelse, hvis der skulle komme andre henvendelser.

8. Godkendelse af regnskab og budget
Regnskab
Note til posten om brochurer:
Foreningen har stadigvæk brochurer, som ikke er solgt. Det er derfor ikke blevet drøftet eller
besluttet af bestyrelsen, at man selv skulle kunne udskrive brochuren. Gunvor Lund har brochurerne
og sælger dem, men var ikke til sted til GF.
Regnskabet blev godkendt.

Budget
Der blev foreslået at holde flere møder via Skype i udvalg og bestyrelsen. Dette gør bestyrelsen
allerede brug af.
Der blev foreslået at øge antallet af medlemmer for at få mere kontingent ind, blandt andet ved at
reklamere om foreningen på uddannelsen.
Der var diskussion om, hvor mange midler, der skulle sættes af til forskningsudvalget. Der blev
foreslået at øge beløbet til forskningsprojektet i forhold til, hvad bestyrelsen havde afsat i budgettet.
Der blev også foreslået at hverve nye medlemmer, ved at oplyse både nye og gamle SEP’er om, at
foreningen vil støtte forskning, hvilket er et rigtig vigtigt område for at udbrede SE.
I diskussionen blev der i øvrigt lagt vægt på, at forskningsudvalget over flere år har forberedt sig
grundigt til projektet ved blandt andet at udarbejde en manual, en præcis plan for projektet og få
godkendelse fra datatilsynet mv. Der blev yderligere lagt vægt på vigtigheden af at kunne
dokumentere effekten af SE ved forskning, hvilket er relevant for alle medlemmer.

Forskningsudvalget oplyste, at de havde fået bevilliget 30.000 kr. fra EASE, så beløbet
forskningsudvalget søgte om fra SE-foreningen blev tilsvarende mindre, dvs. 60.000 kr. (i stedet for
90.000 kr.). Beløbet lå indenfor grænsen for, hvad der blev godkendt til udvalg ved sidste års
generalforsamling.
Der blev afholdt afstemning om der kunne bevilliges et rådighedsbeløb på 60.000 kr. til
forskningsudvalgets forskningsprojekt. Der blev stemt for dette med enighed.
Forskningsudvalget vil udsende en oversigt over budgettet til forskningsprojektet til medlemmerne.

9. Valg af bestyrelse
Gunvor Lund og Karen Norman var ikke på valg som bestyrelsesmedlemmer og fortsætter.
Susanne Ebling og Marianne Damsholt blev genvalgt til bestyrelsen.
Sezandra Vigh blev valgt som ny bestyrelsesmedlem.

10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Dorthe Iversen blev valgt som suppleant.
Ayuna Pedesen blev valgt som suppleant.

11. Valg af medlemmer til udvalg
EASE
Kripa Henriksen og Susanne Ebling blev genvalgt til EASE.
Sezandra Vigh blev valgt som nyt medlem til EASE.

Kursusudvalget
Judith Beermann, Karin Westh, Annemette Jespersen og Mette Buus fortsætter i kursusudvalget.

PR-udvalg
Dorthe Iversen meldte sig til PR-udvalget sammen med Ayuna Pedersen. Pia Rubærno, Anne-Lise
Lindum og Johnny Pedersen meldte sig til at være sparringspartnere.

IT-udvalget
Karen Normann Olsen og Sezandra Vigh fortsætter i IT-udvalget.

Forskningsudvalget
Kripa Henriksen meldte sig ud af forskningsudvalget og fik en buket blomster fra udvalget som tak
for arbejdet gennem flere år.
Frank Olsen, Ulrik Jørgensen og Hanne Berthelsen fortsætter i forskningsudvalget.
Johnny Pedersen meldte sig ind som nyt medlem.

12. Valg af revisorer
Judith Beerman og Christian Hedeskov vil gerne fortsætte som revisorer og blev valgt.

13. Evt.
Der blev spurgt fra Ayuna Pedersen om SE-Foreningen kan udbyde Post Advanced kurser. Dette
emne vil drøftes videre i bestyrelsen.
Traumeheling vil drøfte om der evt. kan tilbydes en medlemsrabat til deres kurser.

