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Center for Selvmordsforsknings bestyrelse
Navn og titel på medlemmer og formand:
Formand: Formand Ole Kamp, Foredragsholder og konsulent, indstillet af den siddende bestyrelse
Næstformand: Elsebeth Stenager, Overlæge, klinisk professor, indstillet af Danske Regioner
Caroline Storr Krogh, Fuldmægtig, indstillet af Sundhedsministeriet
Janet Samuel, Kontorchef, indstillet af Kommunernes Landsforening
Pernille Tanggaard Andersen, Professor, forskningsleder, sociolog, ph.d. indstillet af Syddansk Universitet
Søren Mikkelsen, Professor, Specialeansvarlig overlæge, Ph. D. indstillet af den siddende bestyrelse
Trine Banke d’Andrade, Akademisk medarbejder, indstillet af Center for Selvmordsforskning (konstitueret medlem)
Periode for udnævnelse:
Bestyrelsen er beskikket den 11/1 2019. Beskikkelsesperioden følger den kommunale valgperiode.
Vederlag:
Bestyrelsen modtager ikke vederlag for hvervet.
Kort beskrivelse af organet:
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der beskikkes af Social- og Ældreministeriet for en 4-årig periode, som
følger den kommunale valgperiode. Medlemmerne indstilles af
- Sundhedsministeriet
- Kommunernes Landsforening
- Danske Regioner
- Syddansk Universitet
- Center for Selvmordsforskning
- Efter indstilling fra den siddende bestyrelse udpeges 2 medlemmer, som så vidt muligt kommer
fra undervisningssektoren
Bestyrelsen træffer beslutning om de overordnede rammer for Center for Selvmordsforsknings aktiviteter og
budget. Der indgås målplan mellem centret og Social- og Ældreministeriet. For centret underskriver
bestyrelsesformanden målplanen. På grundlag af et forslag udarbejdet af centerlederen, vedtager bestyrelsen det
årlige budget for institutionen. Budgettet skal foreligge vedtaget senest i december måned forud for budgetåret.
Centret aflægger en årsrapport efter retningslinjer givet af Social- og Ældreministeriet. Årsrapporten skal
dokumentere, at centrets bevilling er anvendt i overensstemmelse med forudsætningerne, og at de tilsigtede
resultater er opnået. Det påhviler bestyrelsen at sikre, at centret foretager de nødvendige registreringer til
årsrapportens aflæggelse. Årsrapporten udarbejdes af centerlederen, og den reviderede årsrapport godkendes af
bestyrelsen ved dennes underskrift. Årsrapporten indsendes til Social- og Ældreministeriet.
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