REGION SJÆLLAND

Referatudkast af bestyrelsesmøde.
Tirsdag d. 6. januar 2015 kl. 16.00, Frederiksborgvej 2, 4000 Roskilde
Fraværende: Kate Hemsø
Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden

OK
2.

Godkendelse af referat fra d. 25. nov. 2014

Godkendt
3.

Nyt fra formanden

Jesper Pejtersen vil gerne være med til at oprette en Lokalafd i Faxe, endvidere er der en fra
Stevns som også gerne vil. Stevns hører med til Køge Bugt lokalafd. Hvis Faxe og Stevns vil være
sammen laver vi en lokalafd som dækker de to kommuner. Mogens snakker videre med Jesper.
Næstved lokalafd er meget aktive, holder mange foredrag.
Sind Næstved d. 20/1:

Fremtidens psykiatri.

Sind Roskilde (sam. med andre) d. 26/1:

Etniske minoriteter

Sind Holbæk – Odsherred – Kalundborg d. 27/1: Foredrag med Jesper Skibby (aflyst)
Sind Køge Bugt d. 13/2:

Den grønne elevator.

Møde i Roskilde d. 25/3:

Retpsykiatri

Historisk materiale:
Protokoller, regnskab mv fra Amtskredsene samles og lagres hvis det er muligt for de seneste 5 år
på kontoret i Vordingborg
4.

Regnskab v/Carl Krebs

Regnskab 2014 fremlagt og godkendt
Budget 2014 godkendt
5.

Dialogmøde med psykiatriudvalget i Region Sjælland.

20/1 kl. 14. Allan, Per og Mogens deltager. Birte er forhindret, Ingelise spørges.

Vi vil arbejde for kvartalsmøder og mulighed for at vi kan melde ind til dagsorden. Mødet er
aflyst/udsat til 10/3. Kun Sind havde tilmeldt sig!
Vi vil undersøge muligheden med samarbejde med andre psykiatriorganisationer for at få større
gennemslagskraft.
6.

Generalforsamlingen: Hvem er på valg og som modtager genvalg, forslag til
vedtægtsændring, meddelelse om antal delegerede fra lokalafdelingerne. Vi beder
sekretariatet om antallet af medlemmer i hver afdeling, og derefter meddeler dem hvor
mange de kan tilmelde.

Holdes på biblioteket i Slagelse 12/3 kl. 19.
På valg: Carl, Per, Kirsten og Kate. Kate spørges om hun modtager genvalg, øvrige modtager
genvalg.
Vedtægtsændringer: Det foreslås at Regionen kun holder generalforsamling hvert andet år,
forslaget faldt. Så ingen vedtægtsændringer.
Delegerede til generalforsamling fra lokalafd: Oplyst fra Mogens.
Efter den sidste medlemsliste har lokalafdelinger følgende medlemmer:
Ringsted
Holbæk
Køge
Roskilde
Storstrøm
Næstved
Ialt
Region Sjælland

66 delegerede 3
105
“
4
90
“
3
122
“
4
132
“
4
68
“
3
21
47

Det skulle blive ialt 630 medlemmer.
Delegerede til Landsmøde 2015: Vi vil foreslå Generalforsamlingen at det er op til bestyrelsen at
udpege.
Mogens bestiller/sørger for vedtægter.
Oplægsholder: Mogens kontakter/bestiller, Poul Videbech, Henrik Rindom eller Michael Bech
Hansen i nævnte rækkefølge.
Vi inviterer medlemmer i Slagelse kommune pr. brev til generalforsamlingen. Medlemmerne gøres
opmærksom på vi gerne vil oprette en Lokalafdeling i Slagelse og opfordres til at møde op/støtte.
Birte laver udkast og rundsender til kritisk analyse. Sørger for udsendelse.
Mogens kontakter Henrik som var talsmand fra Værestedet i Korsør.
Referater sendes fremover til Lokalformændene i Region Sjælland. OBS det er udkast, referatet
godkendes/ændres på det næstfølgende bestyrelsemøde.

Carl har lavet et forslag til forretningsorden, ændringsforslag udover det der kom frem på dette
mødet sendes på mail til Carl. Forretningsordenen skal konsekvensrettes i ft vedtægterne.
7.

Næste møde

Næste møde 26/2 kl. 16, Frederiksborgvej 2, Roskilde
Per bestiller lokale.
8.

Evt.

Intet.
Referent Birte

