SIND Sjællands regionbestyrelse
Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den. 4.1. 2017 kl. 16.00 i Roskilde Frivilligcenter;
lokale 3 Frederiksborgvej 2, 4000 Roskilde.
Afbud fra Mogens og Kate

1. Nyt fra arbejdsgruppen om regionspsykiatrien (har møde 15-16)
Herunder mødet med social og psykiatriudvalget i Region Sjælland den 24.11
Se separat referat, fra Carl.

2. Godkendelse af dagsorden.
Budget skal på, ellers OK

3. Opfølgning fra sidste møde.
Per kontakter Merethe Sørensen.

4. Nyt fra HB, DL og lokalafdelinger
Intet nyt fra HB og DL, intet møde siden sidst

5.

Roskilde: Nyt fra formanden m. fl.

Storstrøm: Ekstraordinær generalforsamling, ændring af vedtægt så der afholdes Generalforsamling årligt.
Køge: De har en formandskandidat. Nuværende formand har trukket sig.
Holbæk-Odsherred-Kalundborg: Annonce i frivillig.dk har givet nyt bestyrelsesmedlem. Generalforsamling
23/2 på Holbæk bibliotek.
Ringsted: Holdt Nytårsaften for 6. Holdt sammen med Kirkens korshær juleaften for 18. Generalforsamling
23/2 på Værestedet Bjælken.
Roskilde: Inviteret leder af Sind Ungdom til næste lokalbestyrelsesmøde, vil forsøge at oprette en afd. I
Roskilde.
Næstved: Generalforsamling 23/2, Allan tager derhen og Mogens spørges (Per)
Medlemsstatistik er udsendt.
Handleplan for Region Sjælland: Per har foreslået Helene at vi afventer forårets generalforsamlinger.
Kontakt fra Michael Frank (Fugleskræmsel) ift at lave et fakkeltog på Sindets dag. Foreslår det også kan
ske i andre byer.

6. Generalforsamlingen lørdag den 18. marts 2017. kl. 13.00-senest 17.00
Kristian har reserveret kulturhuset i Ringsted.

På valg er Per, Carl, Kate, Ingelise?
2 suppleanter, mindst
Tilmelding til frokost (sandwich) senest 10/3.
Birte sørger for sandwich
Per laver en tidsplan og en dagsorden
Carl køber kopper, kaffe, fløde, sukker, servietter, pølsebakker, theskeer og affaldsposer.
Per skriver ud til Lokalafd hvor mange delegerede de har, usikkerhed om Regionsbestyrelsen tæller med?
Undersøges, det fremgår ikke af vedtægterne.
Vigtigt vi får lavet en forretningsorden
Per er inviteret med til stiftende Generalforsamling 18/1 i Børn og angst, det er et netværk, men bliver
måske en Sind aktivitet.

7. Økonomi - Regnskab v. Carl Krebs.
Regnskabet er sendt ud, OK
Budget for 2017 besluttet i bestyrelsen.

8. Opgavefordelingen mellem region og lokalafdelingen vedlagt.
Den bør ligge på hjemmesiden efter vores vedtægter.
Carl retter opgavefordelingen, sender den ud og lægger den på hjemmesiden.

9. Eventuelt, kommende møder fastsat til 22.3 og 31.5. efter møde i
arbejdsgruppen. Afbud bedes meddelt i god tid også gerne til Mogens.
Lokalet hvor Frivilligcentret har til huse er opsagt. Fremover bliver det i Det gamle Tinghus, Jernbanegade
21 a, Roskilde.
Referent Birte

