Bilag 1: Bestyrelsens beretning

Generalforsamling 2019
Bestyrelsens beretning

GDPR
• GDPR har fyldt en del gennem de sidste 12 måneder af bestyrelsens
arbejde.
Der har været en del struktur ændringer i foreningen og her under også
arbejde med nye GDPR regler.
Der er i forbindelse med vores rådgivning og bestyrelsens arbejde blevet
udarbejdet retningslinjer for kommunikation til og fra organisationen.
Der er stadig en del finpudsning af vores GDPR og der vil ske ændringer
vedr. vores medlemsadministration og informationer som vi udsender pr.
mail.
Samtidig er vores sikkerhed blevet større for at forhindre misbrug
af adoption.dk både webside og e-mail.

Landsmødet 2018
• 44 deltagere / 40 til GF
• Tema – identitet
• ”Hvem er jeg? Hvor hører jeg til?”

• Dagens oplægsholder, Marianne Vestergaard Nielsen, fortalte om sin søgen
efter svar. Marianne er selv adopteret fra Sydkorea som spæd, og hun
kaldte sit oplæg ”Mit liv som banan: Gul udvendig og hvid indeni.”
• Anden del af Adoption & Samfunds Landsmøde handlede om fremtiden.
Diskussionerne foregik i tre grupper med fokus på aktiviteter, bestyrelsens
fremtid og adoption i fremtiden.
• Større synlighed og info om vores arbejde v/nyhedsbreve
• Aktiviteter og adoption i fremtiden dækkes af Lene og Michael

Politik
•
•
•
•

Vil international adoption til Danmark eksistere om få år?
Tid til handling!!
Historisk nedtur for international adoption i Danmark – på flere måder
Skabelsen af en ”bæredygtig” model:
• Høring i to omgange
• DIA – naturligvis
• Andre – naturligvis, skulle man tro
• Man vil ikke lytte til os
• Vi synes: Pengene skal ud af adoption
• Vi har akut brug for din hjælp! Snart!

Aktivitetsudvalget
•
•
•
•

Lokalambassadører
Hvad har vi arbejdet med?
Ny portal med arrangementer
Afholdte arrangementer

Rådgivningen
•
•
•
•
•
•
•

Rådgivningen tættere på bestyrelsen – større tilknytning
Rådgivningen er et af vores stærkeste kort
Medlem af bestyrelsen der er koordinator (Janet)
Rådgivningen består i dag af ca. 10 rådgivere
Stor arbejde med at indføre procedurer så vi overholder GDPR
Eget mailsystem @adoption.dk
Sikre kommunikationen

Canada
•
•
•
•
•
•

Tema ”Søgning af rødder”
30 nationaliteter repræsenteret
Marie Meena fra Adoptionslinjen
A&S eneste repræsentant fra Norden
Mange historiske og faglige oplæg – stor inspiration
Resultat: viden ud i rådgivningen, oplæg på landsmødet, skriv til Magasinet og 2
arrangementer i henholdsvis Århus og Valby

NAC Island 2019
• Den Islandske model – samarbejde ml de Islandske myndigheder og
den Islandske organisation
• Samarbejdet ml afgiver- og modtagerland / Island og Tjekkiet
• Fokus på erfaringer med SN børn, Ph.d projekt i Finland
• Dr David Brodzinsky, USA. Styrke de adoptionsspecifikke kompetencer
hos fagpersonalet primært inden for psykiatri og psykologi, men også
pædagogik.

ASU
•
•
•
•
•
•
•

NAC deltagelse
Brugt NAC til at få kontakt med andre nordiske unge
Vi støttede med 12.000 kr.
Mange og ofte arrangementer
Cafemøder / sociale arrangementer
Mentorordning
Vi opfordrer til at alle unge er med, ASU er den eneste gruppe der går på
tværs af lande

