
S-gruppens årsmøde den 27. marts 2021 
A"oldtes i DFF over Zoom 

Deltagere:  
Fra S-styrelsen: Stephanie (formand), Birte Kont (næs@ormand), Frode, Anne Zenon, 
Anne Nielsen, Anne Hjælmsø  AEud: ChrisHne Tjalve og Harald Havsteen-Mikkelsen. 
S-medlemmer: Amdi Silvestri, Sanne Udsen, Elizabeth Japsen, Anne Marie Ejrnæs, 
Nete Krøl, BirgiSe Jørkov, MarHn Holmslykke, Bernt Stubbe Østergaard, Søren 
Skogstad Nielsen 

Dirigent: Stephanie (iU. Zoom-a"oldelse) 
KriHsk revisor: Sanne Udsen, valgt 
Referent: Anne Hjælmsø, valgt 

Formandens beretning og de enkelte styrelsesmedlemmers udvalg og poster — 
(lægges ikke online, men kan e/ersendes 2l medlemmer, der ønsker den) 

QA: Omkring rapporten om #Metoo undersøgelsen i DFF-regi: Stephanie var med i 
udvalget og svarer: Der er ikke noget særligt at komme eUer. Det vigHgste er, at der 
gives rum og plads, hvis noget opstår.  

Formandens beretning godkendt 

Regnskab og budget er sendt Hl alle deltagere. Stephanie har ageret kasserer, da in-
gen andre så sig i stand Hl opgaven. Bogholder Trine har venligt bistået. 
S-gruppen har haU et meget lille forbrug pga. corona-restrikHoner (kun strategidag, 
enkelte styrelsesmøder). ’Den KreaHve Proces’ blev gennemført to gange (et IRL, et 
Zoom). Øvrige projekter måSe udskydes. Midlerne er overført Hl 2021, hvor man 
håber på at kunne gennemføre mange akHviteter. 

Forelæggelse af regnskab: Godkendt 

Forelæggelse af budget: Godkendt med en lille anmærkning (teknisk fejlplacering af 
175.565 kroner, der bliver flySet Hl regnskab) 

QA: Budget iU informaHons-pjecen (400 eks.) er muligvis sat lavt.  
Udendørs arrangementer eUerspørges. 



Forslag fra medlemmer og styrelsen: Ingen indkomne 

Valg af formand, styrelsesmedlemmer, suppleanter, kriHsk revisor: 
Stephanie fortsætter som formand (har stadig et et år af perioden). 

Styrelsesmedlemmer valg for to år – fire pladser: 

Birte Kont (genopstiller)  valgt 
Christine Tjalve (genopstiller) valgt 
Anne Hjælmsø (genopstiller) valgt 
Martin Holmslykke (ny)  valgt 
Nete Krøll (ny)  for få stemmer 

Suppleanter valg for to år – to pladser (Anne Zenon er suppleant indtil 2022): 
Harald (genopstiller)  valgt 
Nete Krøll (ny)  for få stemmer 

Kritisk revisor: Sanne Udsen  valgt 
Revisor-suppleant: Amdi valgt 

Kasserer: Johan Ottosen har stillet sig til rådighed 

Eventuelt: 
Flere medlemmer ønsker, at der bør gøres mere ift. udland og især Norden. 
Udkantsområderne bør også tilgodeses fx ved arrangementer eller on-line 
Info-pjecen bør lægges on-line 
Mere fokus på unge forfattere, fx SoMe 
Udendørsarrangementer bør prioriteres 

Konstituerende S-styrelsesmøde er mandag den 12.4. kl. 17-19 på Zoom. 
Link udsendes 


