Referat fra Regionskreds Sjællands bestyrelsesmøde.
Frederiksborgvej 2, 4000 Roskilde, onsdag den 2. november 2016 16:00
Deltagere: Per Harvøe, Carl Krebs, Allan Claumarch, Leni Gruntvig Nielsen, Mogens
Nielsen, Kristian Sørensen og Ingelise Svendsen.
Afbud fra: Birte Bonde Bendixen og Kate Hemsø (uden afbud).

Dagsorden:

Referatet

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden.

Under eventuelt, generalforsamling næste år.

Pkt. 2. Nyt fra
Arbejdsgruppe

Der har været et møde hvorfra der foreligger referat. Datoerne for
møder er ændret så de falder sammen med bestyrelsesmøderne
for at spare transport. Kritik af den sene udmelding.
Mødet i dag blev aflyst da vi måtte undvære Tina og Birthe, men vi
har fået en hel del materiale som viser de store problemer man har
på Slagelse psykiatrihospital (SP).
Ingelise gjorde i den forbindelse opmærksom på beregninger som
skulle vise, at en indlæggelse på SP skal være 11 000,- kr. billigere
end på Vordingborg og Roskilde på grund af den moderne
byggestil, hvilket der var delte meninger om i bestyrelsen.
Per tilmelder Per og Mogens til Dialogmøde den 27.11. Vi må
tilmelde 2. Ingelise er reserve.

Pkt. 3. Opfølgning
fra sidste møde.

Intet at bemærke.

Pkt. 4. Nyt fra HB,
DL og lokalafdelinger.

Ingelise refererede fra DL, som i det væsentlige handlede om
Bostederne hvor beboernes retssikkerhed er i fare da man vil
forlade psykosebegrebet. Arbejder på en henvendelse til handikap
komiteen. Der bliver underskud i år, mangler arvemidler.
Kursus for lokalafdelinger blev desværre aflyst, nyt er planlagt
begyndelsen af næste år. (26. februar foreslået)
Referater modtaget fra Holbæk-Odsherred-Kalundborg,
Nyhedsbrev Køge bugt og Næstved lokalafdelinger. Per skriver til
lokalafdelingerne at referaterne fremover sendes til Carl som
videresender til regionsbestyrelsen for gennemlæsning.
Efterfølgende lægges de ind på de lokalafdelinger som ønsker dets
hjemmesider.
Kristian er ved at få en repræsentant fra Sorø til Lokalafdeling
Ringsted Sorø. Ringsted kommune er ved at revidere deres
sundhedspolitik og Kristian er inviteret til at komme med input.

Pkt. 5.. Nyt fra
formanden m. fl.

Intet at bemærke.

Pkt. 6. Økonomi Regnskab v. Carl
Krebs.

Ingen kommentarer til regnskabet som er sendt til Bestyrelsen.
Landsdækkende telefonrådgivning mangler penge og bestyrelsen
besluttede at give tilskud på 15 000 kr. Lokalafdelingerne opfordres
til at støtte med et beløb. Kontodetaljer udmeldes senere.

Pkt. 7. Gensidig
orientering.

Gratis medlemskab til 5 udvalgte personer også i lokalafdelinger –
bør øremærkes til potentielle nye bestyrelsesmedlemmer.
Allan til reception ved Lokalafdeling Næstveds jubilæum.
Kristian til 20 års jubilæum på værestedet Bjælken.
Roskilde frivilligcenter flyttes til Tinghuset vi skal være opmærksom
på næste møde, hvor holdes det. Roskilde Center for
socialpsykiatri har købt 4 huse nede på Fjorden som bl. a. skal
bruges til væresteder og akutsenge i samarbejde med PAM.
Ved koncerten med Mathilde Falck var der ringe fremmøde fra
regionskredsen.

Pkt. 8. Eventuelt
herunder generalforsamling.

Kommende møder fastsat til 7.12, 4.1, 22.3 og 31.5, kl. 1600,
arbejdsgruppen møder kl.1500. De sidste 3 møder er fastsat for at
arbejdsgruppen kunne holde møde med Tina Boel i timen forud for
bestyrelsesmøderne.
Generalforsamling, forslag at den holdes som dagmøde på en
lørdag i marts, dog ikke den 25. (HB møde) Kristian undersøger
muligheder i Ringsted kulturhus. Oplæg udarbejdes og tages op på
mødet i december.

