Sind Regionskreds Sjælland

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde 9/12 15, i
Frivilligcentret Frederiksborgvej 2, Roskilde
Dagsorden:
Afbud: Carl
1.

2.

Godkendelse af dagsorden.
Med enkelt ændring, pkt. 1B
Dirigenten opsummerer beslutninger (ift referat). Opfølgning på tidligere
beslutninger tages op på det efterfølgende møde.
Nyt fra formanden.
Henvendelse fra en pårørende som er meget utilfreds med det nye
psykiatrihospital i Slagelse.
Vi vil gerne have dialogfora 2 x årligt. Mogens kontakter Knud som vil gå
videre med klagen efter nytår.
Det første HB møde efter nyvalgt har været afholdt, der er lagt op til en
mere aktiv HB. Hver enkelt skulle melde tilbage hvilke ressourcer og
kompetencer de besidder. Helene deltog. Alle interesserede Sind
medlemmer kunne melde sig til gruppearbejde ift handleplan som skal op
på et senere HB møde. God introduktion til fremtidigt arbejde. Nye
udvalg er på 8 medlemmer, der er et HB medlem som formand i alle
udvalg og der ydes sekretariatsbistand.

3.

Regnskab v/ Carl Krebs.
Er sendt ud forud for det aflyste d. 23/11. OK. Budget for 2016 behandles
på næste møde.

4.

Referat fra DL.
Referatet er udsendt til os alle.

5.

Regionsseminar. Fortsættelse fra sidste bestyrelsesmøde.
Forslag:
Samarbejde i lokal og kredsbestyrelse.
Konfliktløsning i bestyrelser (Jens Folkersen/Leif Gjørts)
Den nye psykiatrilov
KSP udvalg
Fast plan for samarbejde i Regionens bestyrelser
Hvor mange skal deltage, åbent spørgsmål
Arbejdsgruppe: Mogens, Per og Birte

6.

Generalforsamling bliver onsdag d. 16. marts 2016 i Slagelse.
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Kl. 17.30 Kulturhuset i Slagelse, Badeanstalten i Musikhuset, Per sender
adressen igen. Efter generalforsamlingen kl. 19 foredrag v. Henning
Jensen: ”Som at dø” om livet med depression. Mogens sørger for
annoncering i Sind og i ugeavisen. Vi skal have en stand dernede. (vi har
ikke besluttet hvem der sørger for materiale)
På valg:
Allan, Birte, Leni og Mogens
Dirigent?
Revisor?
Birte skriver til medlemmer i Slagelse kommune, Mogens sørger for
medlemsliste.
7.

Slagelse Kommune. Hvordan får vi opstart af lokalafdeling?
Mogens kontakter Henrik > generalforsamling, derudover har vi et
medlem i Sorø som godt vil noget!

8.

Faxe Kommune. Har Per noget nyt?
Der er ikke noget nyt. Jesper Pejtersen vil ikke stå for noget. DH
afdelingen kan evt. spørges? Mogens får fat i medl. Liste og kører ned og
taler med dem.

9.

Gensidig orientering
Per: Recovery Højskole evaluering, meget positive tilbagemeldinger.

10.

Evt. tilføjelse til dagorden, pkt 1b

11.

Evt.
Intet fremme.

Næste møde 12/1 16 kl. 16.
Referent Birte
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