Generalforsamling 2021
Bestyrelsens beretning

Medlemsundersøgelse
• Vores medlemmer er ml 40 og 59 år og har adopteret internationalt.
• Vores medlemmer er glade for nyhedsbreve og magasin. Indholdet er relevant og
kommer i passende mængde.
• Faglige arrangementer er mest populære og gerne hverdagsaftener eller
weekend.
• Spm "hvad vil du gerne have ud af dit medlemskab?
• Politisk lobbyarbejde og rådgivning er de to der oftest er svaret som første
prioritet. De ligger på henholdsvis 38,29% og 28,38%.
• Spm "hvordan vil du gerne modtage information fra foreningen?
• Som førsteprioritet har 43,69% svaret at de gerne vil have information via
nyhedsbrev på mail og 33,78% har svaret at de gerne vil have information
gennem trykt blad/magasin.

Foreningens fremtid
• Hvad sker der omkring Magasinet. Redaktør har sagt sin stilling op og vi er i
proces ift ansættelse af ny redaktør. Mindst et magasin i kendt opsætning til
foråret.
• Covid-19 har haft stor indflydelse på vores aktiviteter. Vi ser fremad og AU er
godt i gang med at lave aktiviteter rundt i hele landet.
• Større systematik i hvordan vi håndterer de frivillige grupper. Vi planlægger VIP
arrangement for alle frivillige.

Politik
• Stor politisk aktivitet de sidste to år
• Ekstern medierådgiver og medietræning. Vi har fået god hjælp til den politiske
dagsorden og er blevet meget bedre i vores kommunikation. Samarbejdet er
stoppet og vi ser nu om der er andre områder, der trænger til ekstern hjælp
• Resultater: Sikring af international adoption til Danmark. Vi skal være stolte af
vores store arbejde.
• Sikrer vi også økonomien? Fortsat kamp at sikre at der stadig er økonomi til DIA.
Der er ikke sat tilstrækkelige midler af i Finansloven og det vil vi kæmpe for. Vi vil
også fortsat arbejde for at International adoption ligestilles med national
adoption økonomisk. Michael holder fast i dialog med politiske kontakter

Aktivitetsudvalget
Aktivitetsudvalgets arbejde
En stor del af tiden har vi i Aktivitetsudvalget arbejdet med at få vores nye platform
AS-Event.dk op at stå.
Indtil Coronanedlukningen mødtes vi fysisk til møderne, men efter nedlukningen har
vi holdt mange Zoom-møder, og i begyndelsen af marts måned i år gik vi endelig i
luften.
Hvad andet laver vi?
•
•
•

I Aktivitetsudvalget aftaler vi indbyrdes, hvornår vi holder de forskellige
arrangementer.
Vi sparrer med hinanden og lader os inspirere af hinanden i forhold til oplægsholdere
og arrangementer.
Vi forsøger såvidt muligt at brede de samme arrangementer ud over det meste af
landet, men det er ikke altid den samme oplægsholder, der bruges til det samme
arrangement, da vi jo også forsøger at tilgodese de forskellige lokale oplægsholdere,
som fx PAS-konsulenterne.

Aktivitetsudvalgets fortsat
AS-Event.dk
AS-Event.dk er Aktivitetsudvalgets egen platform, hvor både medlemmer og ikkemedlemmer kan:
• Se alle de lokale arrangementer, der bliver lagt op efterhånden, som vi får
oplægsholdere og lokaler på plads.
• Ønske sig et bestemt arrangement afholdt i sit område.
• Lytte til nogle podcasts o.a., som vi fik mulighed for at lægge op i den lange
Corona-nedlukning, hvor vi ikke måtte holde arrangementer.
Afholdte arrangementer 2019-2021
I regnskabsåret 2019/2020 afholdte vi 6 arrangementer:
• 1 i Region Sjælland
• 1 i Region Hovedstaden
• 2 i Region Midtjylland
• 2 i Region Nordjylland

Aktivitetsudvalget fortsat…
I regnskabsåret 2020/2021 havde vi kun 2 arrangementer:
• 1 i Region Sjælland
• 1 i Region Syddanmark
At vi ikke havde flere arrangementer skyldes jo den lange corona nedlukning, så de
arrangementer, vi havde planlagt, blev flyttet til efter 1. september i år.
Vores udfordringer
• Pt. mangler vi en Lokalambassadør i Region Syddanmark – og vi mangler tovholdere i det meste
af landet.
• Hver Lokalambassadør dækker et stort geografisk område.
• Vi modtager løbende mails med ønsker om et bestemt oplæg, men når vi så pænt skriver
tilbage til afsenderen og spørger om vedkommende evt. vil hjælpe til ved et givent arrangement,
hører vi som oftest ikke mere fra vedkommende.
• For at få et arrangement afholdt i sit område, kræves det, at der er nogen, der kan gribe bolden
med at være tovholder på arrangementet.
• Danmark er et stort land, når vi kun er Aktivitetsudvalgets medlemmer + nogle få tovholdere.
• Til et arrangement skal der minimum være 2 personer til stede foruden oplægsholderen.

Rådgivningen
• Rådgiver antallet er stabilt, og foreningen har fortsat 9 rådgivere, som dækker
skole, voksne, læge, socialrådgiver, talehøre området, sagsrådgivning og
psykolog.
• Rådgivningen har som alle andre været ramt af Coronarestriktioner, og vi har
derfor heller ikke været samlet i Rådgivergruppen siden pandemien startede.
• Rådgivningen har haft ca. 30 henvendelser det sidste år, hvor den største
vægt har ligget på voksenadopterede, sagsrådgivning, skoleområdet, talehøre
og psykolog.
• Vil gerne have mere fokus på udvikling af rådgivningen, så det følger
udviklingen på adoptionsområdet

NAC
• Fortsat bestyrelsespost i NAC, og nu med suppleant
• Arbejder på at fortsætte og udbygge det nordiske samarbejde

ASU
• 44 betalende medlemmer
• Ny bestyrelse.
• Louis, Formand
• Katrine, Næstformand
• Sabina
• Laura
• God og stærk økonomi
• Flere arrangementer i kommende tid
• Faste cafémøder rundt om i landet
• Fokus på sociale arrangementer

GDPR
Foreningen skifter/ har skiftet over til hosting løsninger indenfor EU
Der er igangsat udarbejdelse af vejledninger inden for GDPR
Ændringer af filstruktur
Begrænsning af adgang til dokumenter (need to have)
Øget fokus på sikkerhed og adgang til dokumenter & person- oplysninger
gdpr.adoption.dk oprettet (kontaktpunkt for indsigt, sletning, berigtigelse af
personoplysninger)
• Igangsat optimering af dokumentation på flere områder
•
•
•
•
•
•

Diverse støtteaktiviteter
•

Adoption & Samfund har i 2021 støttet produktion af novellefilmen ”Importvare”, produceret af en gruppe unge
filmskabere fra Københavns Film og Foto Skole, hvoraf instruktør Christoffer Jorge Thomasen og klipper Pablo
selv er adopterede

•

Filmen handler om at komme overens med sin identitet som ung og adopteret.

•

Som led i aftalen om støtte blev det aftalt, at medlemmer fra filmholdet skulle deltage i to
medlemsarrangementer med visning af filmen og efterfølgende debat.

•

Det første arrangement blev afholdt i forbindelse med filmens premiere i Cinemateket i København den 4.
oktober, hvor der var et publikum på omkring 90 personer. Christoffer Jorge Thomassen, Lasse Pablo Pilgaard og
Anthon Wituslawsky fra filmholdet deltog i en rundbordssamtale med Josefine Romanoff (adopteret fra Kina) og
Katrine Tegisti Broberg (adopteret fra Etiopien og næstformand i ASU).

•

Marianne Østergaard fra A&S’s bestyrelse var moderator i en samtale, der blandt mange emner også kom ind på
filmens (provokerende) titel.

•

Der arbejdes på et lignende arrangement med filmvisning og debat i Jylland.

Diverse støtteaktiviteter fortsat
Kortfilmen “Otosan”
•
•

Vi har også ydet støtte til kortfilmen “Otosan” af Hyo Cortzen, som bliver
færdigproduceret i efteråret 2021.
Filmen vil blive vist for foreningens medlemmer et par steder i landet.

