Referat fra Regionskreds Sjællands bestyrelsesmøde.
Byens hus, Stændertorvet 1, 4000 Roskilde, torsdag den 30-11-2017 16:00
Deltagere: Mogens Nielsen, Per Harvøe, Carl Krebs, Birte Bonde Bendixen, Kristian
Sørensen, Allan Claumarch, Leni Gruntvig Nielsen og Inge Volder.
Afbud: Ingelise Svendsen og Mette Sloth Larsen

Dagsorden:

Referatet

Pkt. 1. Godkend-

Godkendt.

else af dagsorden.
Pkt. 2. Opfølgning Godkendt.

fra sidste møde.
Pkt. 3. dato og

sted for generalforsamlingen.

Bestyrelsen vedtog tirsdag den 20. Marts 2018 1900 – 2100 på
Kongehavecentret, Svendsgade 102, 4200 Slagelse. Dagsorden
og regnskab kommer på hjemmesiden. Annonce i Sind bladet.
Bestyrelsen møder klokken 1800 andre/gæster klokken 1900.
Evt. foredragsholder kunne være peer to peer – vi må være
forberedt på at det koster mere end normalt, da en eventuel ny
lokal afdeling ikke har midlerne.

Pkt. 4.

Forslag til kommende møder, 9. Januar 1600 og 6. Marts 1600.

Kommende
møder i 2018.
Pkt. 5. Nyt fra HB, HB holder møde næste week-end.
DL og lokalKøge forespurgte om mulighed for familieabonnement og blev
henvist til landsmødet, som tager stilling til sådanne sager. Inge
afdelinger.
gennemgik de arrangementer som har fundet sted i Køge.
Leni deltog i møde i Næstved om integreret psykiatri, noget der bør
arbejdes mere på og gerne udbredes.
Leni gjorde opmærksom på arrangementet i Roskilde om den
ustyrlige psykiatri den 25. januar, en debataften.
Pkt. 6. Nyt fra

Dialogmøde i Slagelse frivilligcenter, Det var et godt møde.

formanden m. fl.

TSP og KSP info

Pkt. 7. Økonomi -

Godkendt regnskab – De mange penge skal delvist bruges til hjælp
for opstart af nye lokal afdelinger, såsom Slagelse og Fakse.

Regnskab v.
Carl Krebs.
Pkt. 8. Eventuelt,

Deadline for annoncer til sind bladet, 15. december.

Kommende
møder.

Oplæg til generalforsamling – peer to peer, gerne en personlig
fortælling om recovery, - højest en time.
Næste møde tirsdag den 9. januar 2018 1600 i frivilligcenter
Roskilde.

