SIND Sjællands Regionbestyrelse
Endeligt referat frabestyrelsesmødet onsdag den 22.3. 2017 kl. 16.00
i Roskilde Frivilligcenter Jernbanegade 21 a, lokale 3, 4000 Roskilde.
Afbud: Mogens

1. Nyt fra arbejdsgruppen om regionspsykiatrien (har møde 15-16)
Det er besluttet at udvide arb.gruppen. Joan og Nikolaj er kontaktet?
Tina har fået svar på nogen af de spørgsmål vi har stillet. Svarene sendes ud med
udviklingsplanen for Psykiatri der skal godkendes i psykiatriudvalget på mandag,
videre til FU d. 18/4 hvorefter den kommer ud til høring. Tina sender den til os efter
18/4. Region Sjælland ligger på sidstepladsen i ft økonomi pr. pt.
Per sender Benchmark rapporten til Tina.
Aftalt at Tina spørger til Dialogforum på Regionsrådets møde på mandag. Det
undersøges hvordan det ser ud i de andre regioner og sendes til Tina.
14/8 starter budgetforhandlingerne. Tina vil lægge pres på begge spidskandidater
Jakob fra V og Heino fra A at de skal have focus på psykiatri.
Overlæge Michael Bech Hansen erkender at pt. Udskrives for tidligt.

2. Godkendelse af dagsorden.
OK, med præsentationsrunde til ære for de nyvalgte.

3. Opfølgning på generalforsamlingen herunder evt. konstituering.
Referat fra Generalforsamling er sendt til Ole til underskrift.
Konstituering:
Formand:
Per Harvøe
Næstformand:
Mogens Nielsen
Kasserer:
Carl Krebs
Sekretær:
Birte Bendixen
HB:
Per Harvøe

4. Opfølgning fra sidste møde den 4.1. 2017
Datoen er forkert på hjemmesiden, der står 4/12 16.

5. Nyt fra HB, DL og lokalafdelinger

HB: Møde på lørdag. DL har møde hver gang med Regionsformændende.
DL: Specialiserede botilbud, regeringen lavede et lovforslag i ft specielle botilbud, forslaget er
trukket. Der er et nyt forslag fra FOA +KL hvor det gøres klart at tvang i ft psykiatriloven kun
foregår på hospitaler. Der er kommet yderligere et forslag fra SL, LAP, Bedre psykiatri, Dansk
psykiatrisk selskab, DSR, ergoterapeuterne, lægeforeningen og Danske patienter om 100
specialiserede pladser for udadreagerende.

Der har været holdt møde med Telefonrådgivningen, som er økonomisk trængt.
Politisk handleplan no 5, er sat i gang
Årsregnskab: Kr. 862.000,- i underskud på 16 regnskabet.

6. Nyt fra formanden m. fl.
Lokalafdelingerne:
Storstrøm: Vil gerne lave en udflugt til Andelslandsbyen i Holbæk.
Roskilde: Ingen Generalforsamling i år. Medlem fra Lejre er aktiv i DH. Åben
arrangement om Peers projektet. Sejlads fortsætter. 31/8 udflugt til Cirkusrevyen,
sammen med Køge bugt lokalafdeling. Projekt følgeven skal forankres gerne i Sind.
Køge: Har en bestyrelse på 5 + en der vil hjælpe. Har 120 medlemmer. Vil gerne ud
at se Slotsvænget (botilbud). God gavn af Psyk info til annoncering af deres
aktiviteter.
Ringsted: Bestyrelse på 3
Holbæk- Odsherred- Kalundborg: Bestyrelse på 7. Desværre ingen fra Kalundborg!
Nyt fra formand: Der er forsøgt at finde et medlem til DH i Slagelse, uden held.
Handleplan som besluttet på seminaret sidste forår:
Køge er i gang.
Næstved har fået en hel ny bestyrelse. Per inviterer dem til vores næste
Regionsbestyrelsesmøde.
Slagelse skal op at stå.
Faxe venter
Vi skal arbejde på at få flere medlemmer.
Per vil kontakte LAP og B edre Psykiatri i ft valgmøder og også i ft dialogfora

7. Økonomi - Regnskab v. Carl Krebs.
Regnskab sendt ud, OK. Modt. Kontingentandele for 1. kvartal
Km.penge: kr. 2,50,- pr km.

8. Eventuelt
Næste møde er fastsat til 31.5. kl. 16 efter møde i arbejdsgruppen.
Dagsordner og referater fra Regionsmøder kan findes på Regionens hjemmeside.

Referent Birte
Med venlig hilsen
Per Harvøe

