SIND Sjællands regionsbestyrelse.
Bestyrelsesmøde onsdag d. 28. oktober 2015
Dagsorden:
Fraværende: Afbud fra Mogens, uden afbud Käthe, Allan deltog fra pkt. 5
1.

Godkendelse af dagsorden,
ekstra er lagt under fremtidige aktiviteter

2.

Godkendelse af sidste referat
Pkt. stryges fremover.
Vi har tidligere besluttet at referatet er godkendt med de bemærkninger der kommer
indenfor 14 dage. Bemærkninger indføjes i det endelige.

3.

Nyt fra formanden
Knud Kristensen har sendt et brev ud vedr. Lars Søndergård ( tidl. afskediget ovl. Fra
Glostrup) og bedt formand Mogens Nielsen rette henvendelse til Regionens
Psykiatriudvalg v. Kirsten Devantier. Lars Søndergård er nu ansat på
Psykiatrisygehuset i Slagelse under supervision af ovl. Michael Schmidt

4.

Regnskab v/ Carl Krebs
Er sendt ud, OK

5.

Referat fra Landsmødet, HB, og DL mfl.
Stille og roligt.
Leni fik brugerprisen. Anders Lund Madsen Samfundsprisen
HB: møde 14-15 nov, der skal lægges ny strategi for afvikling af møderne.
DL: Har lagt op til HB ift udvalgene
Mathilde Falck og far holder velgørenhedskoncert i Vanløse Kulturhus d. 5/2 16.
Bliver omtalt i næste nr. af Sind.

6.

Inge Volders forslag til Landsmødet 1. , 3. og 6. henvist til regionen.
1. At hver lokalafdeling har mindst en delegeret til Landsmødet.
Det kan ikke lade sig gøre, da vi ikke har så mange delegerede som vi har
lokalafdelinger. Hidtil har regionsbestyrelsen tilstræbt at få flest mulig lokalafdelinger
repræsenteret.
3. At lokalformændene afholder 2 møder om året for at dele erfaringer.
Dette forslag havde vi ingen indvendinger imod, det drøftes nærmere på et
kommende regionsseminar til foråret.

6. At der bliver et årligt kom sammen hvor alle mødes på kryds og tværs eks lokal
afdelinger i hver region.
Forslag om et Regionsseminar, evt. fra 12 – 12 et passende sted midt i Regionen,
efter Generalforsamlingen i slut marts start april, hvor punkterne kan tages op. Per
vil orientere Inge om dette.
Planlægningsgruppe: Mogens, Per og Birte. Vi taler ammen på næste møde 23/11,
indtil da tænker vi!
7.

Fremtidige aktiviteter herunder sted og dato for generalforsamlingen.
TOP konference i Slagelse. Tidlig opsporing af psykoser. Tilmeldingsfrist 6/11
18 og 19 november fra kl. 8.30-16 i Auditoriet på det nye psykiatrisygehus.
Vi skal have en stand.
18: Leni og Birte
19: Carl og Inge
Birte sørger for bestilling og afhentning af materiale.
Benneweis
Holder er forestilling i hver Region fremover, vi skal foreslå 3 steder i Regionen i
prioriteret rækkefølge.
1.
Slagelse i nærheden af det nye psykiatrisygehus
2.
Vordingborg
3.
Roskilde
Per undersøger mulighed i Slagelse og melder tilbage til Anna Magrethe.
Brev fra Helene vedr. kursus
Kurset afholdes Frederiksborgvej 16.30
Leni foreslår Mathilde Falck til Sindets dag 9/11 2016. Leni spørger om hun kan og
pris!
Generalforsamling,
Mellem d. 7 og 17/3 en hverdag kl. 19 på Slagelse bibliotek.
Oplægsholdere:
1) Henning Jensen
Øvrige er uprioriterede: Preben Brandt, Anders L. Madsen, Jens Arntsen
Leni arbejder videre med det, Henning Jensen skal hyres udenom bureau.

8.

Hvad gør vi med Slagelse Kommune for at få en lokalforening?
Pkt. udsættes til næste møde.

9.

Evt. tilføjelse til dagsorden: Poster i regionsudvalg efter Kirsten Hansens død.
Kirsten var med i KSP. Per giver tilbagemelding til formanden i Køge at de skal
udpege en ny.
Vi mangler stadig at få tilbagemeldinger fra nogle af Lokalfdelingerne hvad de har af
repræsentanter i fora nævn. Meldes ind til Mogens på mail senest 20/11

10.

Evt.
Intet fremme

11.

Næste møde

Vi mødes 23/11 ved Sct. hans Museum, Boserupvej 2. 4000 Roskilde, kl. 16:00 hvor vi holder møde i et
mødelokale i samme bygning ved siden af museet. Efter mødet vil Karin Garde vil vise rundt i ca. 1
time. Vi kan vi spise og drikke vores medbragte mad der.

Med venlig hilsen
Birte

