Endeligt referat fra bestyrelsesmøde 31. marts 2016 i
Frivilligcenter, Frederiksborgvej 2, 4000 Roskilde.
Afbud: Kate Hemsø
Helene Kemp deltog i hele mødet.
Per bød velkommen.
1. Godkendelse af dagsorden.
Pkt. 2 og 5 er tilføjet.
2. Opfølgning af tidl. drøftelse
Kaffemøde med Kirsten Devantier ønskes, mhp Dialogmøder, Per skriver til hende.
Slagelse? Faxe?
Hjertesuk fra Birte i ft vores gruppering til generalforsamling så får vi ikke folk/medlemmer i
tale.
3. Nyt fra formand m fl
Ingelise gjorde opmærksom på at HB medlemmer er automatisk medlemmer af
bestyrelsen. Ingelise og Leni er pt. Valgt, men vi skal være opmærksomme på det når vi
igen drøfter antal af medlemmer i bestyrelsen.
Brugerstyret senge i Syd (Vordingborg)Sats midlerne stopper så ordningen/forsøget
ophører evt. 31. dec. 16.
4. Regnskab v/Carl
Sendt ud før mødet, OK
5. Mathilde Falck
Er engageret til Sindets dag, pris 5,500,- + transport. Til kl. 19. Det bliver et lokalt
arrangement (Roskilde), annoncer bliver Regionskredsen. Evt. få borgmesteren til at sige
noget om værdighed som er overskriften i år. Stedet undersøges, evt annoncering i Psyk
info.

6. Styrkelse af Region Sjælland.
På det konstituerende møde d. 16/3 besluttede vi, at vi gerne vil være en pilot Sind
Region jvf pkt. 6.3 i vedlagte handleplan fra sidste HB møde. Helene Kemp deltager
i vores bestyrelsesmøde, hvor vi skal have mere klarhed over, hvad det indebærer.
Helene lagde ud med at fortælle lidt historisk fra Landsmødet, hvad der er gjort andre
steder og hvad resultatet har været.
Hvad kan vi ønske Regionalt og Lokalt pkt 6+8?
7. Seminaret 27-28. april hovedpunktet for seminaret er en opstart på, hvordan vi
styrker vores Region, heri indgår:
a. Hvordan kan vi forbedre samarbejdet med Lokalafdelingerne?
b. Hvordan styrker vi indsatsen i forhold til Regionspsykiatrien?
Næstved har sagt fra. Køge mangler at tilbagemelde, Per undersøger!
Konferencen starter kl. 12. (blev vi ikke enige om 11.30?) og starte med lidt let frokost.
27. april: Helene er med i forhold til snak om gensidig orientering Region-Lokal pkt 6+8 i
vedhæftede. Knud Kristensen kommer kl. 16 og deltager resten af dagen.
28. april: Tina Boel fra Psykiatriudvalget i Region Sjælland har sagt ja til at komme.
Per og Birte koordinerer antal, Birte aftaler endeligt med Vandrehjemmet i Ringsted.
8. Gensidig orientering
TSP, fungerer ikke i Vest
PEER Netværket: “Per oplyste, at projektet Peers som brobygger i Region Sjælland er
etableret et samarbejde Peer-netværket Danmark med henblik på at støtte de ansatte
Peers gennem månedlige møder med dem. Peer-netværket Danmark er etableret af en
række brugerorganisationer i region Hovedstaden. Det er finansieret af satspuljemidler.
Det er brugerudvalget der har taget initiativ til at få det etableret.”
De er gode til ERFA grupper. Se vedhæftede omtale
Allan fortalte at et projekt skal belønnes, der er indstillet 6, bla Brugerudvalget.
Suppleant Kristian inviteres til møderne, skal selv vurdere om han vil komme.
9. Eventuelt, herunder datoer for fremtidige møder.
Aftalte møde onsdage: 1/6-31/8-26/10-7/12, møderne kan aflyses.
Referent Birte

