
Generalforsamling i Somatic Experiencing® SE Foreningen i Danmark 

Lørdag 21.3.2020 

Prismen Holmbladsgade 71 2300 København S 

Der er morgenmad fra 9.30-10.15. Generalforsamlingen starter kl. 10.30-15. Fra kl. 15 -17 er der Årsmøde. 

Der serveres frokost/frokostpause 12.30-13.15 og eftermiddagskaffe med kage. 14.45-15.00 

Dagsorden 

• Valg af dirigent og referent  
• Godkendelse af dagsorden 
• Godkendelse af referat fra GF 16.3.2019 
• Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år /Formandens beretning 
• Udvalgsberetninger 

o Spørgsmål og evt. uddybende kommentarer fra medlemmer til Kursusudvalg, 
Forskningsudvalg, Assistentudvalg, PR udvalg og EASE udvalg 

• Behandling af indkomne forslag  
o Se Bestyrelsens forslag vedhæftet 

• Fastlæggelse af arbejdsopgaver for bestyrelsen 2020 
o PR- og Markedsføringshandleplan 
o Samarbejdsaftale fornyelse med Traumeheling Aps 
o Assistenters vilkår/ samarbejde med assistentudvalget 
o Deltage i EASE GA Lissabon Juni 2020 

• Godkendelse af regnskab 2019 og budget 2020 
o Spørgsmål og eventuelle uddybende kommentarer 

• Valg af bestyrelse: Følgende er på valg: Susanne Ebling og Marianne Damsholt. Begge genopstiller 
• Valg af suppleanter: Bestyrelsen anbefaler Line Rothenberg som suppleant 
• Valg af revisorer Judith Beermann Zeligson og Christian Hedeskov 
• Eventuelt 

Kl. 15.-17  

Årsmøde Åndedrættet og de mørke kræfter ved Jakob Lund 

Det er med meget stor glæde, at vi kan byde Jakob Lund velkommen til at afholde vores årsmøde 
2020 med følgende overskrift : Åndedrættet og de mørke kræfter. 

Jakob Lund er foruden SEP, underviser og foredragsholder grundlægger af Breathe SMART. Målet 
er, at formidle åndedræts- og meditationsteknikker som vej til, at skabe positive forandringer. Jakob 
brænder især for samfundets marginaliserede og socialt udsatte mennesker, som misbrugere og 
kriminelle. Siden 2003 har Breathe SMART  haft et samarbejde med den danske kriminalforsorg. 
Jakob og Breathe SMART er base for NGO´en International Association for Human values.  

I de to timer årsmødet varer vil Jakob introducere os til metoden, hvor vi som deltagere inddrages 
aktivt.    www.jakoblund.dk og www.iahv.dk  

 



	


