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1. Valg af ordstyrer 

Göran Wihlgaard, Atea Sverige, blev valgt som ordstyrer.  
 
2. Valg af referent 

Maja Seilund, Wendia, blev valgt som referent. 
 
3. Bestyrelsens årsrapport 

Bestyrelsesformand Lykke Harrison, CSC, fremlagde følgende: 
• Efter PUG 2012 mødtes bestyrelsen i maj for at evaluere PUG 2012 og lægge planer 

for PUG 2013, dvs. dato og sted blev valgt. I november havde bestyrelsen et to-dages 
møde, hvor planlægning af PUG 2013 blev mere konkret. Og endelig mødtes 
bestyrelsen i januar for at få det sidste på plads. At planlægge sådan en konference 
kræver en stor praktisk indsats. Det fungerer gerne sådan at det er Lykke, Øyvind og 
Leon der tager beslutningerne og Maja der udfører arbejdet. 

• 2012 har været et godt år, med i dag 32 betalende medlemmer. 
• I Danmark har der den 5. november 2012 været afholdt et PUG erfamøde hos 

Topdanmark, hvor der var ca. 20 deltagere. Der er flere danske POB-brugere, der ikke 
må rejse på konferencer, men som så har mulighed for at deltage på de halvårlige 1-
dages arrangementer.  

• I Norge har der været det sædvanlige store julebord for kunder, hvor der om 
eftermiddagen er en faglig del, efterfulgt af middag om aftenen.  

• I Sverige har der ikke været noget officielt PUG møde, men Wendias partner i Sverige, 
Accero, holdt for halvanden måneds tid siden en dag, hvor de samlede de svenske 
POB-brugere. Det er desværre svært for os at få svenskerne til at deltage i større stil og 
det kan der måske være flere grunde til, men én af grundene i år er nok den dårlige 
timing af den lokale Accero-dag, at den lå så tæt på vores PUG-konference. 

• I Danmark er næste erfamøde planlagt til 22. maj hos Vordinborg. 
• PUG’s økonomi er god, så god at vi uden beregning forlængede medlemskab for dem 

der var medlemmer i 2012 til også at være det i 2013.  
• PUG’s hjemmeside har fået nyt lay-out, men der er desværre stadig dårlig aktivitet på 

siden. 
• Det er vigtigt at I husker at udfylde evalueringsskemaet i konferencemappen og 

aflevere det. Det er den eneste måde vi kan pejle os ind på jeres ønsker og idéer. 
• Hvis nogen gerne vil være med til at arrangere noget eller på anden måde bidrage med 

noget, så er de meget velkomne – man behøver ikke sidde i bestyrelsen for at deltage i 
arbejdet.  

• Lykke sluttede af med at takke for året der gik. 
Generalforsamlingen godkendte årsrapporten. 
 



 

4. Præsentation og godkendelse af årets resultat 

Lykke fremlagde årets resultat, der var godkendt af revisoren. Årets resultat er et underskud på 
godt 18.000 kr – med en kassebeholdning ultimo 2012 på godt 310.000 kr. Det er bevidst at 
PUG prøver at nedbringe kassebeholdningen lidt, da det jo ikke er meningen at vi skal have 
så mange penge i banken. Dette gøres ved dels, som ovenfor nævnt, at forlænge medlemskab 
uden beregning – dels ved at vi bruger lidt flere penge på konferencen end vi får ind i 
brugerbetaling. Regnskabet blev godkendt.  
 
5. Præsentation og godkendelse af næste års budget  

(Punktet blev forbigået idet vi i PUG ikke lægger et egentlig budget. Ambitionen er at 
udgifterne til den årlige konference ca. skal gå lige op med brugerbetalingen.) 
 

6. Diskussion af og beslutning vedr. indkomne forslag 

Der var ikke kommet nogen forslag.  
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (1 hvert lige år og 2 hvert ulige år) 

(Ved en fejl kom vi til at have Øyvind på valg igen selvom han også var på valg året forinden) 
Øyvind var på valg og modtog genvalg – han blev valgt uden modkandidater. 
 
8. Valg af suppleant (for en periode af 1 år) 

Göran Wihlgaard, Atea Sverige, blev genvalgt uden modkandidater. 
 
9. Valg af revisor (for en periode af 1 år) 

Siddende revisor, Ole Wendelbo, KMD, blev genvalgt in absentia uden modkandidater.  
 

10. Øvrigt 
Ingen havde noget til dette punkt. Göran erklærede mødet for hævet.  


