SIND Sjællands regionbestyrelse
Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 1. juni 2016 kl. 16.00 i Roskilde Frivilligcenter;
Frederiksborgvej 2, 4000 Roskilde
Helene deltog i mødet, som opfølgning på Regionsseminaret.
Afbud: Mogens og Kristian

1. Godkendelse af dagsorden.
Små ekstra pkt. sat på.

2. Opfølgning bestyrelsesmødet den 31.3.
Ingen bemærkninger.
3. Opfølgning seminaret den 27 -28. april, herunder:
A. Styrkelse af Region Sjælland.
Drøftelse af, hvordan vi skal samarbejde med sekretariatet for at løfte opgaven.
Næstved: Helene har forsøgt at få fat i Jørgen Riisager. Helene vil prøve at få fat i en
foredragsholder, Erik Petersen er en mulighed.
Holbæk- Odsherred- Kalundborg Det skal med sekretariatets hjælp afklares om det er lovligt at
supplere bestyrelsen. Det var refereret fra generalforsamlingen så det blev opfattet at det var en
mulighed.
Det er der kommet afklaring, det er OK, så der er nu en bestyrelse på 3 medlemmer. Birte er
kontaktperson

B. Fremtidigt samarbejde omkring psykiatrien i Region Sjælland.
Nedsættelse af gruppe?
Mål for arbejdsgruppe er at få et dialogfora
Skabe overblik
Få indflydelse
Følge med i dagsordner og referater (Ingelise vil gerne)
Tina Boel skal bruges, vil gerne med i arbejdsgruppe. Vi vil gerne have andre Regionspolitikere
med focus på psykiatri med. Nikolai Nicolaisen spørges (Birte) Alice Traurig spørges (Leni)
Borgerlige partier undersøges.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe med: Øst Per, Syd Mogens og Carl, Vest Birte

C. Styrkelse af Regionsbestyrelse
Helene laver udkast til handleplan
Helenes kommentar: Blot en kommentar til Pers kommentar og til punkt 3 – punkt c. Så omhandler den
vedhæftede handleplan både hvervning af aktive til det lokale og regionale arbejde, styrkelse af regionsbestyrelsen
og understøttelse af det lokale arbejde.

D. Understøttelse af lokalafd arbejde
Dagsmøde mindst 1 x årligt med Lokalafd og Region. I 2017-18 styrkes arbejdet i kommunerne.

4. Nyt fra formanden m. fl.
Referat fra Næstved lokalafdeling sendt rundt 17/5.
Per har fået henvendelse fra journalist på bagrund af beboer på Bostedet Arhusvej. Hun har fortalt
at personalet går kl. 15, er der brug for medicin kommer personale og giver det ind af vindue.
Ingelise taler med journalisten og Birte tager det op i KSP dagen efter. Eddy som har ansvaret var
der ikke, men jeg har talt med ham i tlf. Medicin gennem vinduet var enkeltstående. Jeg tror det
har sin virkning at vi har henvendt os. Beboeren har mulighed for at henvende sig til Tilsyn
Holbæk, Sl, FOA og DSR.
HB møde: Vi vil gerne have et kursus i styrkelse af det Regionale sind arbejde.
Region Hovedstaden, foreslår Sind melder sig ind i Danske patienter, det er angiveligt meget dyrt!

5. Regnskab v. Carl Krebs
Er sendt ud, taget til efterretning

6. Gensidig orientering.
KSP syd: Der er sat vagtpersonale på i ft retspsykiatriske ptt. (Det har der været i årevis på
Sikringsanstalten.)
Høring om botilbud v. Leni orienterede om kommende konference den 6.6? dato efter
hukommenlse)

7. Eventuelt, herunder datoer for kommende møder
Intet fremme.

Planlagte møder: 31/8, 26/10 og 7/12
Referent Birte

