Referat fra Regionskreds Sjællands bestyrelsesmøde.
Jernsbanegade 21a, lokale 3, 4000 Roskilde, torsdag den 5 oktober 2017 16:00
Deltagere arb. Gr.: Mogens Nielsen, Per Harvøe, Carl Krebs, Birte Bonde Bendixen, Allan Claumarch,
Kristian Sørensen, Ingelise Svendsen og Mette Sloth Larsen.
Afbud fra: Leni Gruntvig Nielsen, Gitte Dyrsted, og Inge Volder.

Dagsorden:

Referatet

Pkt. 1. Nyt fra
arbejdsgruppen

Se referat fra arbejdsgruppen og Jorums indlæg udsendt af Per for
nylig. 23 Nye sengepladser på Oringe koster 9 mio.kr., varighed og
finansiering usikkert, Inge lise er medlem af arbejdsgruppen – der
skal oprettes en undergruppe hvor Leni måske kan deltage.

Pkt. 2. Godkendelse Ingen bemærkninger.
af dagsorden.
Pkt. 3. Opfølgning
Har haft møde med Heino som den anden af de 3 opstillede.
fra sidste møde 17.8 Diskussion om evt. Møde med den 3. kandidat men enedes om at
2017
vi havde mødt begge sider.
Pkt. 4. Efterårsseminar.

Der afholdes af seminar i efteråret for medlemmer af
lokalafdelingerne i form af et aftenmøde med julehygge og
smørrebrød den 30. november kl. 1800. på Frivilligcenter Roskilde,
stort lokale 6 eller 7, Per bestiller lokale og sender invitation.
Tilmelding senest søndag 26. til Per.
Her skal der diskuteres samarbejde med andre organisationer og
brainstorm om strategi for oprettelse af lokalafdeling Slagelse.
Senere afholdes stormøde i Slagelse hvor medlemmer i Slagelse
kommune inviteres.

Pkt. 5. Nyt fra HB,
DL og lokalafdelinger

HB: ”??? projektet” om Medicinnedtrapning 9 måneder efter
behandling for skizofreni og to handleplaner, ??? og tvang som
nærmest er færdig.
Økonomi – der kommer for få arveindtægter men heldigvis flere
indtægter fra fundraising, som er meget ressourcekrævende.
DL: Ingen bemærkninger.
Lokalafdelingerne: Per - Roskilde Lejre holder Julefrokost i Køge,
sammen med køge bugt. Arrangement Børn med angst i byens
hus, se hjemmesiden.
Mette - Køge Bugt: Arangement Fauerstein kun få tilmeldt. Planer
om foredrag med Peter Gøtzsche og Knud Kristensen som koster
en hel del og derfor skal der annonceres for at få større tilslutning.
Birte – Holbæk Odsherred Kalundborg: Omtalte kort Multihuset i
Holbæk.
Carl – Storstrøm: omtalte Folkemødet på møn som foreningen
deltog i samt udflugten med museumsbanen Maribo Bandholm.
Planer om medlemsaften, mød bestyrelsen, i de tre kommuner.
Kristian – Ringsted Sorø: har problemer med medlemslisten.
Deltog i introduktionsaften for frivilligt arbejde og efterfølgende i
frivillig fredag i Sorø som er kommunale arrangementer. På sindets
dag i Sorø er der foredrag, spisning og underholdning med Tine

Falk.
Pkt. 6. Nyt fra
formanden m. fl.

Etablering af lokalafdeling i Slagelse, se pkt. 4.

Pkt. 7. Brug af
Hjemmesiden.

Regionkredsformænd holdt formøde ved HB mødet bl. a. om
hjemmesider og deres brug. Der er stadig lokalafdelinger som ikke
bruger deres sider. Carl har tilbudt at opdatere alle regionens
hjemmesider kræver kun at Anders lukker op, send en e-mail til
Carl.

Pkt. 8. Økonomi v.
Carl Krebs.

Ingen bemærkninger.
Rejseregning formular sendes til Mette

Pkt. 9. Næste møde 30. november kl. 1600.
og eventuelt.
Generalforsamling, dato på næste møde.
Landsforeningen vil kræve underskrift for at sætte navne på
hjemmesiden / bladet næste år.

