
CPLOL-møde	d.	23.	og	24.	maj	2013	
Sofia,	Bulgarien	
Danske repræsentanter: Mette Thomsen (ALF) og Maria Rønlev (FUA) 

Arbejdsgrupper	
I kommissionen Professionel Practice, hvor undertegnede deltog, var der fokus på økonomi og manglede 
anerkendelse af den logopædiske profession. CPLOL har 33 medlemslande og med få undtagelser var 
alle repræsenteret på mødet. Konflikterne var de samme på tværs af landegrænser, men alle ønskede en 
politisk beslutning, der sikrede kvaliteten i det logopædiske arbejde.  

Arbejdet i undergrupper havde da også fokus på den politiske situation i Europa, hvor emner som 
samarbejde, marketing og media og økonomiens indflydelse på det logopædiske arbejde fyldte meget. 
Dog blev der også arbejdet med mere fagspecifikke emner som fx fagetiske retningslinier. Et arbejde 
som ALF også vil arbejde med det igangværende år. 

I den anden kommission Education blev en række arbejdsgrupper afsluttes. Ligeledes Marias gruppe om 
Specialization, der har udarbejdet retningslinjer for en specialiseringsuddannelse i Europa. Disse kan ses 
på hjemmesiden, hvor de inden længe vil blive lagt ud. 

Maria kom med som nyt medlem i en arbejdsgruppe, som er en permanent en af slagsen, der hedder 
Annual Statistics. Gruppen manglede medlemmer, da flere af de nuværende forlader CPLOL. Gruppen 
arbejder med at klarlægge data om CPLOLs medlemmer, der præsenteres for de delegerede og den 
franske regering. Oplysninger om arbejdsgruppen kan findes på CPLOLs hjemmeside.  

Ny	hjemmeside	
CPLOL larencerede på generalforsamlingen ny hjemmeside, hvor vores danske Bent Kjær fortsætte som 
utrættelig webmaster. Siden kan ses på www.cplol.eu, og her findes oplysninger om både internationale 
tidsskrifter, Netquest, uddannelser og best pratice in Eu, samt oplysninger om europæiske konferencer og 
kongresser under CPE - Continuing Professional Development. 
Desuden kan man på hjemmesiden finde detaljerede oplysninger om CPLOL’s arbejde, bl.a. om den 
europæiske indsats i Europaparlamentet, for anerkendelse af vores arbejde. 
CPLOL efterspørger gode billeder fra logopædiske praksis, som vi kan bruge på den nye hjemmeside. 
Der skal selvfølgelig foreligge skriftlige tilladelser, men billeder kan sendes til Bent Kjær på 
webmaster@cplol.eu  

Generalforsamling	 	
Til CPLOL’s generalforsamling om lørdagen bød præsidenten først alle delegerede velkommen. 
Dagsorden blev fulgt slavisk og mange punkter var hurtigt overstået. Først blev beretningerne fra 
bestyrelsen gennemgået. De blev alle godkendt. Det oplyses at NetQuest projektet afsluttes med et sidste 



møde den 25. og 26. september.  

Dernæst blev vi informeret om regnskabsåret og budget fra kassereren. En lang række ændringer i 
vedtægter og visioner og målsætninger for CPLOL blev gennemgået. Samtlige af disse blev vedtaget 
hver for sig uden store vanskeligheder. Alle er mindre ændringer, der har til formål at gøre disse papirer 
mere letlæselige.  

Sverige og Belgien havde stillet to forslag til ændringer i vedtægterne. Begge forslag blev dog trukket 
tilbage, da formuleringen ikke var tilstrækkelig skarp. Dog gav førstnævnte anledning til en hed debat 
om, hvorvidt både selskaber og foreninger, skulle kunne søge optagelse i CPLOL og det blev specificeret 
i vedtægterne, at kun foreninger kan være medlem. 

Kroatien søgte fuldt medlemskab af CPLOL, efter at have været observerende medlem i 5 år. Ved 
hemmelig afstemning stemte 5 ja, 0 stemte nej og 2 undlod at stemme. 
 
Den spanske forening CGCL (Consejo General de Collegioes de Logopedas) (med 99% af de samlende 
logopædiske professionelle som medlemmer) søgte medlemskab i CPLOL i samarbejde med AGDUL 
(med 1% af SLT de samlende logopædiske professionelle som medlemmer), som allerede er medlem. 
Ved hemmelig afstemning stemte 34 ja, 14 nej og 4 undlod at stemme. 
 
Bestyrelsen bad de delegerede om hjælp til at vælge, hvilket land der skal være vært for den næste 
kongres. Bulgarien, Cypern, Italien, Maltha og Portugal havde tilbudt at være vært. Italien og Portugal 
fik flest stemmer, selvom udkastet er relativt dyrt. Den endelige beslutning bliver truffet af Bestyrelsen, 
da dette er en kompliceret proces. 
 
Til sidst stemmes om den ny bestyrelse i CPLOL. Da tre medlemmerne gik af og der sker interne 
rokeringer, ser den nye bestyrelsen en del anderledes ud. Der er således en ny præsident, generalsekretær, 
formand for Professional Practice, formand for Recognition og formand for Congress. Den nye 
sammensætning af bestyrelsen kan ses på CPLOLs hjemmeside. 
 
Den nye præsident lukkede mødet med præsentation af den ny hjemmeside (se ovenstående) og takkede 
alle. Næste møde er i Paris til oktober. 
 
Vi, Maria Rønlev og Mette Thomsen, roste os selv for det gode samarbejde omkring deltagelse i disse 
møder, hvor både ALF og FUA repræsenteres gennem ALF’s medlemskab. 

Vi glæder os til et fortsat produktivt og spændende arbejde, både i CPLOL og i samarbejdet mellem ALF 
og FUA. 

Mette Thomsen 
Cand. mag. i audiologopædi 
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