SIND Sjællands Regionbestyrelse

Referat af bestyrelsesmødet onsdag den 31.5. 2017 kl. 16.00, i Roskilde Frivilligcenter
Jernbanegade 21 a, lokale 3, 4000 Roskilde.

Afbud: Ingelise, Mette (nåde ikke frem pga. nyt job) og Gitte Dysted ny lokalformand i Næstved
som var inviteret med.
1. Nyt fra arbejdsgruppen om regionspsykiatrien sammen med arbejdsgruppens nu 3
medlemmer. Tina Boel fra SF, Camilla Lund fra Venstre og Jorum Beck der stiller op for
Socialdemokraterne til Regionsrådet.
Vi har snakket om problemerne på psykiatrisygehuset i Slagelse, der er stadigvæk afdelinger som
er lukket, problemer med ruder der kan ses igennem, støjproblemer, kun lukkede afdelinger,
økonomi, mangel på sengepladser, udskrivningssamtaler for at skabe sammenhæng i behandling
af psykiatriske patienter,
2. Godkendelse af dagsorden.
OK
3. Opfølgning fra sidste møde den 22.3. 2017
Intet referat fra arbejdsgruppemøderne fremover.
4. Afholde af seminar i efteråret for medlemmer af lokalafdelingerne.
Dato og emne.
Forslag:



Hvilke opgaver er der at tage fat på ift kommunevalg.
Tidlig opsporing (TOP)

Vi går tilbage til lokalafdelingerne og undersøger om det er lørdag eller søndag der er bedst, eller
en hverdag fra 16-21. Ligeledes hvem har lyst til at deltage. Tilbagemelding på næste
Regionskredsmøde
5. Nyt fra HB, DL og lokalafdelinger
HB møde d. 25/3. Mia fra Børn med angst var inviteret.
Sind Ungdom: Hvis de er uafhængige kan de bedre søge fonde.

Landsmøde i 2018, vi diskuterede lidt om det er generalforsamlingen der beslutter hvem der skal
deltage som delegeret, eller der kan gives mandat til bestyrelsen at udpege delegerede, ikke
afklaret.
Specialiserede botilbud blev drøftet og forslagene kritiseret.
Landsforeningens budget holder ikke, da der ikke er tilført så mange midler fra arv og gaver som
budgetteret.
DL: Ingelise har meldt afbud, intet referat
Lokalafdelingerne:
Storstrøm:
Deltager i Eventyrmesse i Vordingborg. Udflugtstur med museumstog fra Bandholm. Deltager i
Folkemøde på Møn.
Roskilde:
Nyhedsbrev sendes ud til medlemmerne pr. mail, lægges på hjemmesiden. Vikingeskibssejlads i
samarbejde med SIR, sund idræt og socialpsykiatrien. Har gang i projekt Følgeven, Peers projekt
samt Skt. Hans have som er en socialøkonomisk virksomhed. Koordinationsgruppe i En af os.
Til mennesker med langvarig psykisk sygdom er der nedsat arbejdsgruppe med henblik på at
tilbyde ”tilbud til de der mangler tilbud”. Overskrifterne er Stigma<>kursus<>personalemøde. Ofte
ses det at det er de psykisk sårbare selv der stigmatiserer. Dette er et samarbejde mellem Faxe
og Roskilde kommuner.
Har sammen med Køge Bugt planlagt udflugt til Cirkusrevyen.
Ringsted:
Sundhedsdag d. 20/5 fra kl. 13.30-15.30 med 30-40 besøgende. Sorø kommune har inviteret til
brugerkonference med foredrag. 24/6 Pedersborgdagen, lig et loppemarked, Sind får en stand.
Holbæk-Odsherred-Kalundborg:
Holdt møde med leder af socialpsykiatrien i Odsherred, drøftet lukning af væresteder og hvad der
sættes i stedet. Endvidere drøftet hvor hjemtagningen af STU til Odsherred fra CSU Holbæk
kommer til at høre til? For tiden er der lukket for akuthenvendelser til socialpsykiatrien, der var kun
ganske få. Nyt tilbud på vej et samarbejde mellem Odsherred Kommune og Regionen. DH i
Holbæk mangler repræsentant fra Sind, det arbejdes der på at løse med et bestyrelsesmedlem fra
Holbæk kommune.
Køge Bugt:
Deltaget i foreningers dag. Gratis medlemskaber er brugt til bankogevinster, håber det kan lade
sig gøre igen? Lokalafdelingen vil skifte bank hvilket er problematisk. Udflugt til Bakken og se
Cirkusrevyen sammen med Roskilde, der sendes reminder til de tilmeldte. Sind havde sammen
med fire andre organisationer fra udsatterådet arrangeret en pølsevogn i ”Spis sammen” ugen.
Holdt foredrag med Knud Kristensen om at være pårørende

6. Nyt fra formanden m. fl. herunder
Per fortalte om et møde i Køge Bugt, hvor Knud holdt et spændende foredrag om at være
pårørende. Ny bestyrelsesformand i Næstved har ikke mail! Forsøger samarbejde med LAP og
Bedre psykiatri, formålet er at de kan være med til formøde i psykiatriudvalget, hvor målet som det
første er at få Dialogfora. Satsning på oprettelse af Lokalafdeling i Slagelse som aftalt på
Regionsseminaret forår 2016. DH har rettet henvendelse ift udpegning af Sind medlem til DH i
Slagelse, vi har ikke nogen at indstille. Det Regionale arbejdsmarkedsråd i Region Sjælland ber
om udpegning af suppleant, vi har ingen kandidat til rådet.
Landskonferencen er optaget, Leni opfordrer til at tilmelde sig ventelisten
7. Økonomi - Regnskab v. Carl Krebs.
Udsendt og godkendt.
8. Eventuelt herunder datoer for de næste møder.
Fremtidige møder er aftalt til 17/8 og 5/10 i Frivilligcentret i Roskilde. Tidspunktet følger, det
undersøges hvordan det kan passes til med Mettes job.
Intet fremme under eventuelt.
Referent Birte

