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1. Valg af dirigent
Per Skovgaard Andersen blev valgt og kunne konstatere generalforsamlingens lovlige indkaldelse.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne regnskabsår
SKRIFTLIG BERETNING

Hovedaktiviteter
Foreningens aktiviteter er iværksat i henhold til formålet om medlemsfremgang og iværksættelse af
udvikling og forskning inden for ungdomsuddannelserne til gavn for alle unge.
Foreningen arbejder tværsektorielt.

Udviklingen i foreningens økonomiske aktiviteter og forhold
Det økonomiske fundament
Dette består hovedsageligt af kontingent fra medlemmerne samt projektledelsesindtægter.
Projekt om hash som pædagogisk problem i ungdomsuddannelserne
Blev igangsat i 2012, og første del af projektet blev afsluttet i 2014 med en åben konference og
udgivelse af bogen Hash som pædagogisk problem i ungdomsuddannelserne samt pdf-fil på
hjemmesiden.
Der har siden været meget stor opmærksomhed omkring projektet hos pressen og hos andre dele
af omverdenen, og fortsættelse af projektet er løbet ud i tilbud om lokale/regionale seminarer om
forebyggelse af skadeligt forbrug af hash med oplægsholdere formidlet af Forum100%. Flere skoler har ønsket arrangement om dette. Der er etableret samarbejde med stofrådgivninger.
Fortsættelse af projektet med støtte fra Satspuljemidlerne i 2015-2017
Et projekt om udvikling af et misbrugsforebyggende undervisningsforløb tilpasset målgruppen af
elever på danske ungdomsuddannelser er igangsat i samarbejde mellem Forum100%, Syddansk
Universitet og Aarhus Universitet, Center for Rusmiddelforskning. Projektet, som har fået navnet
PAS - misbrugsforebyggende undervisning, blev igangsat 1. oktober 2015. Politisk er der fokus på
frafald i uddannelserne, der kan skyldes skadeligt forbrug af hash, og projektet er via Sundhedsstyrelsen bevilliget midler fra Satspuljemidlerne i 2015-2017 til uddannelse af lærere på skoler, der
ønsker at være med. Der vil blive udarbejdet statistik på, hvorledes de i forvejen fastlagte undervisningsforløb virker. Det er vigtigt at fastholde det pædagogiske aspekt i projektet.
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Projekt om karaktergivning
Blev igangsat i 2015. Projektet har fokus på karaktergivning under uddannelsen: Hvordan gives
karakterer, og hvilken indvirkning har karaktergivning på den pædagogiske proces mellem elev og
lærer. Projektet blev sat i gang ved konference i forlængelse af generalforsamling september 2015.
Temaer, der vil blive vægtet højt, er overgange og motivation. I karaktergivningsprojektet vil motivation komme til at være en del af projektet.
Ledelse og skole-it-strategi
I februar 2015 blev der gennemført et nyt kursusforløb om ledelse og skole-it-strategi. Kurset havde til formål at få den pædagogiske dagsorden for it på skolerne placeret højt.
Projekt Ledelse i praksis
Seminarrækken er fortsat en meget stor succes hos ledere på ungdomsuddannelserne. Der er
fortløbende tre til fire parallelle hold i gang, og det senest igangsatte hold løber ind i 2018. Ifølge
evalueringer fra kursisterne er der flere årsager til successen. En af dem er, at kurserne er meget
praksisnære og giver netværk. Der er sket en kraftig stigning i antallet af tilmeldte til kurserne de
seneste år. Der er samarbejde om kurserne med Gymnasieskolernes Rektorforening, VUC Bestyrelsesforeningen og Danske Erhvervsskoler – Lederne.
Uddannelsernes Råd
Oplægget til Uddannelsernes Råd var, at et faldende antal unge får uddannelse. Mængden af unge, der ikke kommer i gang med noget overhovedet, er stigende. Dette lagt sammen med besparelser inden for uddannelserne kalder på debat, og bestyrelsen ser Forum100% som der, hvor debatten kan sparkes i gang. I første omgang er der nedsat en mindre arbejdsgruppe, som vil komme
med yderligere oplæg til drøftelse i bestyrelsen.

Generalforsamling 2015
Denne og valg til bestyrelsen blev afholdt i september 2015.

Foreningens forventninger til foreningsåret 2016
Foreningen forventer aktiviteter i 2016 på samme niveau som i det foregående år. Vi har fortsat
gode relationer til ministerierne, og institutionerne forventes at deltage aktivt i de planlagte projekter.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.
MUNDTLIG BERETNING
Formand Finn Arvid Olsson henviste, hvad angår konkrete projekter og aktiviteter, til den skriftlige
beretning.
Formanden lagde op til en debat om Forum100%s fremtidige identitet og sekretariatsstyring. Dette
på baggrund af langvarig sygdom hos foreningens sekretariatsleder, usikkerhed om fremtidige
projekter, usikkerhed om volumen på lederkurserne og et faldende medlemstal og dermed faldende kontingent.
Begge beretninger blev herefter godkendt.
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3. Bestyrelsens forelæggelse af regnskab for 1. januar til 31. december 2015 og budget for
2017 til godkendelse
Regnskab 2015
Der er hvert år et meget lille overskud, og foreningen kører således lige til kanten.
Foreningen får ofte store indtægter i klumper, men de er som regel øremærkede til bestemte projekter.
Birger Hørning påpegede, at det principielt er et problem, at der går så lang tid efter regnskabsårets afslutning, inden regnskabet forelægges bestyrelsen. Fremover bør det i henhold til vedtægterne også ske allerede i marts måned. Han tilføjede, at når nu generalforsamlingen først afholdes
i september, så bør der på generalforsamlingen foreligge et forecast på indeværende regnskabsår,
inden budget for det kommende år kan fremlægges til godkendelse.
Det kan konstateres, at revisor ikke har bemærkninger til regnskabet.
Heller ikke generalforsamlingen havde bemærkninger til regnskabet, som herefter blev godkendt.
Budget 2017
Det blev besluttet at udsætte godkendelsen af budget 2017, indtil bestyrelsens økonomigruppe har
undersøgt 2016 til bunds og på den baggrund lavet et 2017-budget. Generalforsamlingen gav bestyrelsen mandat til at godkende dette.
4. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
Der var intet til dette punkt.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Generalforsamlingen godkendte det fremlagte forslag til medlemmer af bestyrelsen.
Vibeke Johnsen og Thomas Jørgensen udtræder af bestyrelsen efter eget ønske.
Alle øvrige (gen)opstillede bestyrelsesmedlemmer blev valgt.
6. Debatoplæg fra arbejdsgruppe om revitalisering af Forum100%
De fremmødte drøftede ivrigt mulighederne for Forum100%s fremtid.
Konklusionen blev, at der var opbakning til at fortsætte forum100%, da der er brug for et forum,
hvor der tænkes tværsektorielt. Kernen er relevante projekter, hvor foreningen bliver i helikopterperspektiv.
7. Eventuelt
Der forelå intet til dette punkt, hvorefter dirigenten takkede generalforsamlingen for god ro og orden.
Referent:
Finn Arvid Olsson
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