Referat fra Regionskreds Sjællands bestyrelsesmøde.
i Roskilde Frivilligcenter Jernbanegade 21 a, lokale 3, 4000 Roskilde
Torsdag d. 17. august 2017 17:00
Deltagere: Mogens Nielsen, Per Harvøe, Carl Krebs, Birte Bonde Bendixen, Allan Claumarch, Kristian
Sørensen, Gitte Dyrsted
Afbud fra: Leni Gruntvig Nielsen, Inge Volder, Ingelise Svendsen og Mette

Dagsorden:

Referatet

Pkt. 1. Nyt fra
arbejdsgruppen.

har haft møde 15-16 sammen med arbejdsgruppens
regionsmedlemmer Camilla og Jorum, Tina nåede ikke frem.
Vi diskuterede sammenhæng mellem regionens psykiatrihospitaler
og de respektive kommuner, opfølgning på problemerne på
Slagelse psykiatrihospital, før og eftersamtaler efter tvang i
psykiatrien og Regionens visionsplaner specielt på børn og unge
området.

Pkt. 2. Godkendelse af
dagsorden.

Dagsorden godkendt.
Velkommen til Gitte som præsenterede sig som formand for
Næstved lokalafdeling. Resten af bestyrelsen præsenterede sig
efterfølgende.

Pkt. 3. Optagelse af Carl forklarede hvordan han kan optage møderne på sin ipad og
mødet på ipad til
efterfølgende skrive bedre referat, og samtidig have mulighed for
referatet v. Carl
selv at deltage fuldt i mødet.
Godkendt til brug fremover.
Pkt. 4. Opfølgning
fra sidste møde den
31.5. 2017

Intet.

Pkt. 5. Efterårs
seminar for lokal
afdelings medlemmer.

Bestyrelsen enige om at hverdage foretrækkes, sent på dagen fra
klokken 1800 begyndende med spisning. Bør holdes på
midtsjælland. Sorø, Ringsted og Roskilde.
Oplæg foreslås fra sekretariatet eller evt. andre.
Bør afholdes sidst i oktober først i november i år.

Pkt. 6. Nyt fra HB,
DL og lokalafdelinger.

Landsmøde fastlagt til den 22. september 2018 i Horsens hvor
medlemskonferencen blev afholdt.
Velfærdsreformen forringelser af kontanthjælpen
Fremgang af medlemmer.
Allan: Udflugt med veterantog – Deltager i folkemødet på Møn.
Birte: Arbejder på et foredrag i efteråret om bipolar eller
depression. Holbæk kommune har inviteret os til at besigtige deres
værested. Har mistet et ældre bestyrelsesmedlem. Herudover har
Nykøbing S psykiatriske museum har købt kapel og kirkegård fra
det gamle hospital for 50’000 kr.
Gitte: Næstved afholder medlemsaften kun for medlemmer, noget
som formanden ønsker ændret i en træg bestyrelse.

Kristian: Lions Klub har uopfordret givet 10’000 kr. til Ringsted-Sorø
lokalafdeling fordi et medlem er meget aktiv på facebook og andre
medier. - Foreningen deltager i Stenlille kulturhus til sommerfest
hvor der er dialog og uddeling af brochurer. - Har også deltaget på
Pedersborg dagen. Bestyrelsen har vedtaget at yde 5000 kr. til et
arrangement på Cafe Ludvig i Sorø kommune i samarbejde med
LAP, Sind, og bedre psykiatri. Ringsted kommune afholder
lederkursus for frivillige hvor Kristian deltager.
Per gør opmærksom på Sindets dag den 10. Oktober, at
arrangementer kan annonceres i psyk info’s blad. Roskilde
lokalafdeling tilslutter sig et arrangement i domkirken hvor
borgmesteren kommer og taler. Har problemer med at medlemmer
ikke møder op til deres arrangementer og de få der kommer er
andre end man havde ventet. Per redegjorde for Roskilde Lejre
lokalafdelings aktiviteter. Herudover arrangeres en tur på Bakken i
samarbejde med Køge bugt lokalafdeling for at se cirkusrevyen.
Pkt. 7. Nyt fra
formanden m. fl.

Vedrørende etablering af lokalafdeling i Slagelse er der ikke gjort
ret meget vil forsøge at lave et arrangement med foredrag for at
trække folk til. Vil forsøge at kontakte nogen af medlemmerne.
Møde med bedre psykiatri og Lap for at få et dialogforum op og stå.
Problemer med banken og fuldmagter vil have ændret vedtægt.
Kan være svært for nye bestyrelsesmedlemmer.

Pkt 8. Økonomi Regnskab v. Carl
Krebs.

Godkendt, sendes per go mail til Gitte sammen med vedtægter etc.
Indtil hun får email.

Pkt 9. Eventuelt.

Næste møde er 5.10.2017 Mødetidspunkt? Meddeles efter samtale
med Køge. Foreslå 1600.
Møde med Heino er planlagt til den 7 september – ændringer via
email.

