SIND Sjællands Regionsbestyrelse
Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 7.12. 2016 kl. 16.00 i Roskilde
Frivilligcenter; lokale 1 Frederiksborgvej 2, 4000 Roskilde.
Afbud: Mogens og Kathe

1. Godkendelse af dagsorden.
Vedtægter for Lokalafd beh. Under pkt. 3

2. Opfølgning fra sidste møde.
Per lover at få kontaktet lokalafd. at de selv lægger deres referater op på hjsiden, eller kontakter
Carl og får ham til det.
Storstrøm vil gerne ændre deres vedtægter så de holder generalforsamling hvert år, og at man
skal være medlem et år af Sind før man kan blive bestyrelsesmedlem.

3. Nyt fra HB, DL og lokalafdelinger
Weekendmøde i HB, ligger på hjemmesiden.
Regionens handleplan er revideret af Helene.
Per fremdrog de væsentligste elementer: Der er 17 % flere kroner til psykiatrien, men 43 % flere
patienter!
Formanden for Pårørendeudvalget vil kontakte Regionsformænd mhp medlemshvervning
Kursusplan i Region Sjælland er sendt ud.
Status på Landsdækkende aktiviteter: Benzorådgivnigen og Børn med angst er aktiviteter.
Økonomi: 1.3 mill. I underskud. Medlemskab af Danske patienter, udskydes til efter næste
Landsmøde (det koster 70.000,- årligt)
Handleplan 5: Om velfærdsydelser er godkendt. IS tager det op og skriver ud. Mail fra IS: På
mødet i går talte vi om udbredelsen af SINDs handleplaner når de er besluttet i HB. Det er lidt uklart hvad
der er besluttet. Ole R. er sat på sagen og jeg vender tilbage når der er nyt.

DL: Persondataret i ft medlemmer. Det er meningen at vi fra januar selv skal kunne hente
medlemstal.
Henvendelse fra organisation i ft Funktionelle lidelser. Speciallæger bruger dette og spørger om
Sind vil være medunderskriver?
Patientklagenævnet er ifm omrokering i ministerier flyttet til erhvervsministeriet, Knud retter
henvendelse.
Skrevet til FN i ft Vold på bosteder?

Kursusforslag sendes til kursusudvalget til inspiration.
Merethe Sørensen, Rødby er udpeget af DH til at sidde i Patientindragelsesudvalg. Per kontakter
hende ift hvordan vi kan få glæde af hendes medlemskab og omvendt.
Kr. 1,93 pr km er godtgørelsen fra Landsforeningen i 2017.
Aktivitetsudvalget mødes med DL 21/1 17.
Køge: Ekstraordinær Generalforsamling 27/2 17.
Holbæk-Odsherred-Kalundborg: Ordinær Generalforsamling 23/2 17. Helene inde over som aftalt.
KSP møder ændret så handicaporg kun deltager x2 årligt. CSU besparelser, 15 medarbejdere
opsagt. Værestedssammenlægning i I Odsherred er igen på tapetet.
Næstved: Helene er inde over, vi har tidligere fået oplysninger i ft handling
Storstrøm: Generalforsamling 23/2
Roskilde: Fået medlem til DH i Lejre Kommune, samt foredragsholder Signe Marie.
Sindslidende med samtidigt misbrug: Leni med fra Sind, planen er der skal oprettes grupper i alle
18 kommuner.
Ift vedtægter for lokalafdelingerne er de sendt ind til Landsforeningen sammen med Regionens
vedtægter.

4. Nyt fra formanden m. fl. Herunder møde med social og psykiatriudvalget i
Region Sjælland den 24.11
Møde med Psykiatriudvalget i Region sjælland: v/ Mogens og Per
43 % stigning i i patient antal og 17 % flere kroner!! I Region Sjælland er det 48 %, men lette
behandlelige.
Forbruget af tvang er stigende.
Recovery kursus lagt på nettet, for sindslidende og pårørende.

5. Generalforsamlingen lørdag den 18. marts 2017.
Kristian har reserveret kulturhuset, Søgade 3, Ringsted.
Salen er reserveret, tilmelding nødvendig. Kristian sørger for nøgle.
Vi møder kl. 12. Starter med Sandwich kl. 13. (Birte sørger for sandwich, Per drikkevarer)Vi skal
selv lave kaffe, hvem køber kaffe, kopper etc?
Generalforsamling 13.30 (Per spørger Ole om han vil være dirigent?)
Oplæg ved Ole Risegaard i ft Kommunalt
Oplæg ved Tina Boel ift Regionalt
Slut kl. 17.

Vi skal selv stille borde op, feje og vaske gulv bagefter! Pkt tages op igen næste gang

6. Økonomi - Regnskab v. Carl Krebs.
Sendt ud og godkendt. Budget på næste gang

7. Gensidig orientering.
OK

8. Eventuelt,
Kommende møder fastsat til 4/1, 22/3 og 31/5.
De sidste 3 møder er fastsat udfra, at arbejdsgruppen kunne holde møde
med Tina Boel i timen forud for bestyrelsesmødet.
Referent Birte

